
 

ÖSTERGÖTLAND 

Protokoll styrelsemöte 2020-04-22 

 

Plats: Hos Elisabeth Larsson 

 

Närvarande: Bengt Dahl, Fiffi Lago, Elisabet Larsson, Michael Ilonurmi, Anna 
Pålsson, Anna Thuresson, Jan Persson, Sebastian Mattsson, Ronny Rostov 
 

Frånvarande: Henrik Karlsson, Denise Lekander, Anurak Sawatdee 

 

§ 1 Mötets öppnande 
Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkomna till detta möte 
 
§ 2 Godkännande av dagordning 
Mötet godkände dagordningen 
 
§ 3 Föregående protokoll 
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna 
 

§ 4 Ekonomisk rapport 
Kassören och ordföranden har varit hos banken och fixat firmateckning. Återbetalning 
till anmälda deltagare på inställda kurser har skett. Inkomna reseräkningar är 
utbetalda samt två stycken fakturor är betalda. Kassören skall fortsätta att titta på 
redovisningsprogram. Ett förslag var VISMA. 
 
§ 5 Inkommen post 
Ordföranden har haft kontakt med Gunilla på riks och lämnat de uppgifter de 
efterfrågat. 
Se upp för SPAM-mail. 
Ett tack från en medlem för återbetalning av kursavgift har inkommit. Trevligt.  
 
§ 6 Manusstopp 
Intet 
 
 
 



 
§ 7 MCT  
MCT+ILO börjar titta på hur vi ska dra i gång verksamheten efter 27/7. 
ILO planerar för en intern avrostning i nära framtid för instruktörer och aspiranter. 
Beslutet att inte genomföra några kurser innan den 27.e juli kvarstår. 
Håll lite koll på när andra distrikt börjar genomföra kurstillfällen. 
 
§ 8 Sociala medier 
Arbetet på riks med nya webben ligger i vänteläge. Ingen leverantör?  
Förhoppningsvis kan det komma i gång i höst. 
Arbetet med affärssystemet fortsätter. 
Våra sociala medier uppdateras kontinuerligt med bl.a. info från riks.  
Styrelsens mailadresser skall kopplas så, att när en styrelsemedlem svarar på 
inkommet mail, ex. ordforande@smcostergotland.se, så kommer även ett eventuellt 
svar att vara ordforande@smcostergotland.se. I nuläget blir det den privata 
mailadressen som blir avsändaradress. Webbansvarig fixar till detta med Loopia. 
 
§ 9 Aktiviteter 2020 
Genomgåtts under § 7 
 
§ 10 Styrelsen 
Det skall sättas upp några arbetsgrupper med ansvariga, i syfte att utveckla vår 
verksamhet. 

 ”Off season” verksamhet Anna Pålsson 

 AK/BKK  Jan Persson 

 Knix   Anders Johansson 

 Touring/samkväm VAKANT 

 Internutb/aspiranter Michael Ilonurmi (ILO) 

 Grus   Bordlades. Tas upp senare 
 
ILO kollar med riks om det går att nyttja en examinator för punktinsats för 
examination av gruskompetens. 
ILO sammankallar instruktörer med gruskompetens och grusaspiranter för att planera 
och diskutera utveckling av grusutbildningen. 
 
§ 11 Övriga frågor 
Intet 
 
§ 12 Nästa möte 
27/5 kl.18 hos Jan P 
26/8 kl.18 på Åtvidabergs restaurang 
23/9 kl.18 hos Bengt 
 
§ 13 Mötets avslutande 
Ordföranden tackade för deltagandet och avslutade mötet 

………………………..               ………………………………….. 

Bengt Dahl   Michael Ilonurmi 
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Ordförande   Sekreterare 


