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c/o Olsson, Ringvägen 17F, 827 31 Ljusdal 
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Protokoll fört vid styrelsemöte 2020-04-06, kl 18.00 via Teams 
Mia ”Emo” Olsson, Lennart Lindgren, Mattias Lindström, Anders Andersson, Veli-Matti Hukari, Susanne Östh, Hans 
Norell 
Övriga, Christer Lundberg 
 
§1 Mötets öppnande 
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat 

§2 Dagordningens godkännande 
Dagordningen gicks igenom och godkändes 

§3 Föregående mötesprotokoll 
Konstituerande styrelsemöte godkändes och lades till handlingarna 

§4 Ekonomi  
Ekonomin är god och följer budget. 

§5 Verksamhet 
Covid 19 – hur påverkar det oss och hur ska vi tänka kring; 
- Hemliga turen 2020.  Vi skjuter upp arrangemanget i väntan på att Folkhälsomyndigheten kommer med nya direktiv. 
Emo meddelar bokat cafè.  
- Gökottan. Styrelsen beslutar att inte delta som medarrangör under rådande läge. Emo kontaktar SMTT för att 
meddela beslutet.  
- Våra utbildningar. Arrangemangen är utomhus och grupperna är under 10 personer, under de förutsättningarna 
genomförs knix, inskrivning och grind stängs kl 17.30. Gruskurser kan också genomföras under rådande 
omständigheter. Grundkursen hoppas över under 2020 och en ny organiseras under 2021. Samtliga arrangemang 
följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  
 

§6 Rapporter: 
Press & Reklam  
– DistrixNytt, under rådande omständigheter väljer vi att inte distribuera den under 2020, allt publiceras via hemsida 
och facebook. 
 
Länsinfo  
- ingen ytterligare information via den kanalen.  
 
IT – Info ut om Covid 19 utifrån folkhälsomyndighetens rekommendationer 
 
MCT – Rapport från Stefan Clavebro om verksamheten på Rörberg. 
 
HLR-utbildning. Vi avvaktar med utbildningen och undersöker ifall verksamheten får bedrivas utan den utbildningen i 
år. Mattias undersöker förutsättningarna.  
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§7 SMCs Årsmöte 2020 
Årsmötet är inställt och nytt datum kommer.  

§8 Övrigt 
Hans har fått ett mail från en medlem som efterfrågar utbildningar. Vi hänvisar till hemsidan och att han är välkommen 
på kommande utbildningar/knix. 

§9 Nästa möte 
1 juni kl 18.00 i Tönnebro 

§10 Mötets avslutning 
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat. 
 
 

 

 

Susanne Östh   Mia ”Emo” Olsson 


