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Närvarande: Närvarande: Anders Hjelm (AH), Erik Andersson(EA), Olle Furåker(OF), Jan 
Bondesson (JB), Sorin Srbu(SS) samt Johan Eriksson

Frånvarande: Jan Lindberg (JL), Torbjörn Lindgren (TL), Bosse Hagberg (BH), Mikael 
Ollgren (MO), Yvonne Rengren (YR), David Lagerström(DL), Björn Ström(BS), Kaisa 
Nordqvist (KN),

§1 Mötets öppnande
JB förklarade mötet öppnat och hälsade framförallt Johan Eriksson välkommen som 
aspirerande styrelseledamot.

§2 Godkännande av dagordningen
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§3 Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll från nr 10 till 13 godkändes nu när vi äntligen är 
beslutsmässiga.

§4 Ekonomi
a) Ekonomisk rapport från kassör: Kassören var inte med, men har lämnat ett 
halvfärdigt bokslut som ser ut att hamna väldigt mycket på plus.

b) Övrigt: inget

§5 Post och skrivelser
Ingen post eller skrivelse har inkommit.

§6 Informationsgruppen
a) Informatör och Redaktör:
Inget att rapportera

b) Webmaster. 
SS lägger upp årsmötet på nyhetssidan och uppdaterar årsmötessidan.

c) Touringansvarig, väg- och fikaguideansvarig: Inget att rapportera.
d) Klubbansvarig: Inget att rapportera.



e) Rabatt- och sponsoransvarig, trafikskoleansvarig: Inget att rapportera.

§7 Trafikgruppen
a) MCT-ansvarig: Inget att rapportera

b) Rörkenansvarig: Rörken har stängt för säsongen och avslutade med en fullsatt 
kurs i strålande väder, totalt 1033 deltagare blev det i år jämfört med 917 förra året så
året har varit väldigt bra.

c) Avrostningsansvarig. Inget att rapportera.

d) Grusansvarig: Vi hade 13 deltagare på kursen i september.

e) NTF-, TV-, TSR-ansvarig: Möte i Trafiksäkerhetsrådet på tisdag 18/10 ev. kan OF 
gå.

f) Kioskansvarig: Inget att rapportera.

§8 Övriga rapporter samt information från ordförande
Storkurshelgen blir 12-13/11, i stort sett samma kurser och möten som vanligt,

§9 Övriga frågor
Vi har fått lov att flytta årsmötet till 5/11 kl. 16:00, EA fixar 20 baguetter som mat.
AH har börjat skriva på verksamhetsberättelse, EA skriver om 
nymedlemstouringarna och Se Oss-kampanjen och fikaställesrabatter.
Styrelsekonferens Scandic Nord endagskonferens söndag 20 november, AH bokar.
Styrelseplatser att tillsätta i år: ordförande AH, sekreterare , vice sekreterare, ledamot
samt suppleanter.
Informatör OF, Anders F Eriksson 076-195 76 09, Johan Eriksson 0723-35 65 00

§10 Nästa tre möten
Nästa möte är årsmötet 5/11 då vi har konstituerande möte efteråt.  Samtliga möten 
sker kl 18.30 på kansliet, Stångby, Vaksala. 

§11 Mötets avslutning


