
Styrelsemötesprotokoll 2008-03-04 
 
Närvarande ordinarie:  Roger Hultenius, Björn Jacobsson, Thore Hansson, Kaj Viljakainen. 
 

Suppleanter:  Monica Wiklund 
 
Valberedningen: Ingen 
 
§ 1 Ordförande hälsade välkomna och öppnade mötet.  
 
§ 2  Björn Jacobsson valdes till mötessekreterare 
        
§ 3 Dagordningen godkändes.  
 
§ 4 Föregående Protokoll skrivet av Monika Wiklund lästes upp av Roger Hultenius och  
      godkändes. 
 

§ 5 Inga ärenden. 
 
§ 6 Rapporter: 

• Kassan är god och investeringsutrymme finns.  
• Länsinformatör (Monika Wiklund) informerar om rapporten från stormötet samt att det 

snart är press stopp om vi vill ha med något i spalten som tex vår avrostning.  
• Inget att rapportera 
• Ingen rapport. 
• Roger Hultenius informerar om stormöteshelgen i Sollentuna 

             Ride to work day kommer att genomföras den 16 juni, läs mer på 
             http://www.ridetowork.org 
 

§ 7 Årsbesked från SwedBank 
 
§ 8 Aktiviteter: 

a. Kronobajken. Björn ska kolla med Harrys, i övrigt är alla annonser inkomna. Monika 
Wiklund föreslog att vi skulle gå ut externt för att få hjälp med designen på årets upplaga av 
kronobajken. Mötet beslutade att bifalla förslaget och gav en budget på 5000:- 
Vi beslutade att träffas och packa tidningen den 26 mars kl 17:30 

b. Köp av laptop. Beslut om en budget på max 10.000:- för en total kostnad. Björn Jacobsson 
och Roger Hultenius får frihet från styrelsen. 

c. Köp av programvara. Office och Norton?  Förslag om Openoffice istället för Microsoft Office 
samt gratisvarianter av virusprogram framkom. Även här fick Björn Jacobsson och Roger 
Hultenius frihet av styrelsen att ta beslut. 

d. Tecknande av mobilt bredband. Beslut fattades att mobilt bredband ska införskaffas. Roger 
Hultenius ansvarar för detta. 

e. Visakort kopplat till konto ska ordnas. 
 
§ 9 Björn efterlyser mer information, och får uppmaning av mötet att själv söka aktivt efter 
information att redovisa på hemsidan. 
 
§ 10 Övriga frågor. 

a. Klargörande ang. klubbanslutna medlemmar framfördes av Roger. Klubbarna måste 
rapportera in sina medlemmar så man på kansliet kan fakturera rätt medlemsavgift. 

b. Förslag om att vi vid kampanjdagen vid Samarkand i år ska dela ut kartor med lämpligt 
resemål dit man kan åka efter. Tore skulle undersöka möjligheten med resa till 
pannkakshuset. 

 

§ 11 Nästa möte: Den 9 april 18:00 
 

§ 12 Mötets avslutande: Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse. 
 
 
Justeras 
 
 
 
Roger Hultenius   Björn Jacobsson 
Ordförande    Sekreterare 
 


