
   
 

   
 

                                       

 

                              ÖSTERGÖTLAND 

Protokoll styrelsemöte 2020-05-27 

 

Plats: Hos Sofia Lago 
 
Närvarande: Sofia Lago, Michael Ilonurmi, Mia Ilonurmi, Anna Pålsson, Anna 
Thuresson, Sebastian Mattson, Ronny Rostov, Elisabet Larsson, Krister Andersson 
 
Frånvarande: Denise Lekander, Henrik Karlsson 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Vice ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat 
      
§ 2 Godkännande av dagordning 
Dagordningen föredrogs med tillägg Visma §4 och Arbetsgrupper §9 från föregående 
protokoll.  
       
§ 3 Föregående protokoll 
Föregående protokoll gicks igenom , punkterna Visma och arbetsgrupper flyttas till 
detta möte. 
 

§ 4 Ekonomisk rapport 
Kassören föredrog det ekonomiska läget 
Redovisningsprogrammet VISMA godkändes. 
Budget ligger på plus så diskussion fördes hur vi kan ge tillbaka till våra medlemmar. 
Krister fick i uppgift att kolla på inköp av ny dator till verksamheten. 
  
§ 5 Inkommen post  
Förslag av ny Distriktstia, Styrelsen är för nytt förslag 
Inkommen post från medlem om ett beslut styrelsen tagit. Kassör fick i uppdrag att 
besvara medlemmen. 
 
§ 6 Manusstopp 
Intet 

 



   
 

   
 

§ 7 MCT  

Efter 27/7 öppnar vi omsorgsfullt upp våra kurser igen. Endast förbokade deltagare 
så vi har full koll på antalet. 9/8 är första knix kursen. Vi diskuterade att lägga till 
ytterligare en knix och gruskurs. Kvällsknix i september och gruskurs i mitten augusti 
alt. oktober. MCT Michael skickar ut förfrågan om kursledare och sedan bestäms 
datum.  

§ 8 Sociala medier 

Styrelsemedlemmarna har fått egna webmail via Loopia Webmail 

En enkätundersökning kommer göras och läggas upp på SMC Östergötlands FB 
sida. För att få reda på vad det finns för önskemål  från våra medlemmar om tex fler 
kurser av olika slag, turer, grill kvällar m.m 

§ 9 Styrelsen 

Arbetsgrupper med en ansvarig sammankallande diskuterades. Bordlades och tas 
upp senare 

§ 10 Aktiviteter 2020 

Genomgåtts under § 7 

§ 11 Övriga frågor 

Intet 

§ 13 Nästa möte 

28/8 kl. 18.00 Åtvidabergs Restaurang 

 

§ 14 Mötets avslutande 

Vice ordförande tackade för deltagandet och avslutade mötet 

 

Vice Ordförande   Vice Sekreterare 

 

…………………………   ………………………. 

Sofia Lago    Anna Pålsson 

 


