
STYRELSEMÖTESPROTOKOLL 20061123 

 
Närvarande ordinarieNärvarande ordinarieNärvarande ordinarieNärvarande ordinarie::::  
Roger Hultenius  Pia Viljakainen 
Gunilla Helge  Kaj Viljakainen  
Stefan Nordh. 
 
SuppleanterSuppleanterSuppleanterSuppleanter    
Tomas Walfridsson  Anneli Liljegren  
Björn Jacobsson. 
 
Valberedning:Valberedning:Valberedning:Valberedning:    
Annika Helge. 
 
§1§1§1§1 Roger öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
§2§2§2§2 Dagordningen lästes igenom och godkändes. 
 
§3§3§3§3 Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes. 
 
§4§4§4§4 Inga framskjutna ärenden. 
 
§5§5§5§5 Rapporter:Rapporter:Rapporter:Rapporter:    
      Kassör Pia rapporterade att vi fått in 17000 kr ifrån Riks för avrostningen. Det har   
      också inkommit reseräkningar från instruktörsansvarig LarsInge Johannesson som 
      inte verkar korrekta. Pia ska ringa och försöka få klarhet i hur de skall vara.   
      Räkenskapsåret har dessutom redan gått ut.  
      Vi har just nu på kontot X kr. 
 
      Instruktörerna ska ha möte den 26/11 06 angående samarbetet med Blekinge      
      hemma hos Thaungs i Ljungby. 
 
      Valberedningen har inte haft någon kontakt med varandra sen årsmötet men Annika    
      var med på styrelsemötet 
 
      Gunilla rapporterade från mötet med trafiksäkerhetsrådet som var den 12/10 06. Det   
      är en del trafiksäkerhetsprojekt på gång i Växjö men omnejd. Protokoll från mötet   
      finns i speciell pärm. 
 
§6§6§6§6 Skrivelser:Skrivelser:Skrivelser:Skrivelser: Pia har fått brev från Landstinget angående barn och ungdomsbidrag. De   
      ska ha en diskussionskväll den 4/12 06. Det känns som att vi inte har något att 
      hämta där så det är ingen mening att gå på mötet. 
 
      Skrivelser från SMC riks:Skrivelser från SMC riks:Skrivelser från SMC riks:Skrivelser från SMC riks: Ansökningarna om bidrag till avrostningar i länet skall vara  
      SMC riks tillhanda senast den 30/11 06. Vi måste söka anstånd till vecka 49  
      eftersom mötet för instruktörerna inte ägt rum än. Vi har ju också både ny kassör och   
      ny instruktörsansvarig så vi hoppas de går med på det. 
 
      SMC:s kurshelg och ordförande, länsinstruktör och mct möte slås ihop. Kurshelgen   
      äger rum 10-11/3 07 på Scandic hotell i Sollentuna. 



 
§7§7§7§7 Uppgifter till kalendern:Uppgifter till kalendern:Uppgifter till kalendern:Uppgifter till kalendern: Allt som skall in i Väg och fikaguiden samt det som ska stå    
      med i kalendern ska skickas in till riks senast den 30/11 06. 
 
§8§8§8§8    Hemsidan:Hemsidan:Hemsidan:Hemsidan: Hemsidan flyter på men mer information att skriva in efterlyses. Bilder  
      kommer att tas på alla som vill i styrelsen och läggas ut med lite text om personen på     
      hemsidan.  
 
§ 9§ 9§ 9§ 9    InköpInköpInköpInköp:::: Inköp av 3st USB minnen på 1 GB för ca 600 kr skall köpas in till Kassör,  
     Länsinformatör och Webansvarig. Sekreteraren får ett av Stefan som skänker ett han   
     inte  använder. 
     En styck microvågsung  för ca 700 kr kommer att köpas in. Hatthyllan vi skulle    
     köpt sparar vi pengar på eftersom Anneli har en liggande som vi får. 
 
§10§10§10§10    Övrigt:Övrigt:Övrigt:Övrigt: Konstituerande mötets middag blir uppskjutet till nästa år. Vi kommer att gå  
    till La Gondola och äta. Bordet beställs till 19.30 och de som vill samlas på kansliet vid     
    18.00 tiden. 
 
§12 §12 §12 §12 Nästa möteNästa möteNästa möteNästa möte:::: Nästa möte blir den 4/12 06 kl 18.00 på kansliet. 
 
 
 
OrdförandeOrdförandeOrdförandeOrdförande                SekreterareSekreterareSekreterareSekreterare    
    
    
    
    
 
Roger Hultenius   Gunilla Helge 
 


