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Närvarande: Anders Jonsson, Christina Lejon, Erik Lundström, Leif Näckholm, Eje Forsmark, Patrik 
Silverplats, Ronald Lundberg, Agneta Wikström, Kristna Hillar, Ulf Klintarp och Jörgen Lejon 
 
 

Styrelsemöte NBV Luleå 2019-02-17 kl. 12-15.  
 
 
§ 178. Mötets öppnande. 
 
 Anders öppnar mötet kl.12:12 
 
§ 179. Godkännande av dagordning. 
 
 Dagordningen godkändes. 
 
§ 180. Genomgång föregående protokoll. 
 
 Godkänns och läggs till handlingarna. 
 
§ 181. Inkomna skrivelser, ärenden. 
 

• Inbjudan till SMC-riks årsmöte är utskickat igen. 
• Riksstyrelsen har låtit hälsa att vår ansökan till SMC utvecklingsfond är annullerad i 

och med att konferensen vi sökt pengar till blir ej av. 
 
§ 182. Ekonomiskt läge. 
 
 Läget är gott och vi följer budgeten. Ca 53 000 kronor på konto och ca 2500 kronor i 
 handkassa. 
 
§ 183. Verksamhet och utbildning 2019. 
 
 Det har tillkommit kurser/event i vår verksamhetsplan. Anders ser till att komplettera 
 den med dessa aktiviteter. 
 

• 10/3 HLR-utbildning för funktionärer och resurspersoner, vi ser även att Anki 
Randeblad gemensamt med Jonas Blomberg genomför denna. 

• 28/4 Resursutbildning för alla dem som ska arbeta i samband med våra kurser/event 
i sommar. 

• 30/5–2/6 Workshop för grusinstruktörer, utbildningsgruppen kollar om vi ska skicka 
iväg några och meddelar styrelsen detta. Kostnad per deltagare är 1750: - 
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§ 184. Kvalitetsdokument 2019, värdegrund, vision och mål, media plan.  
 
 Patrik går igenom PP och vi kommer fram till att Patrik ökar storleken på texten och 
 tar bort animeringarna. Vill man ha sådana när man använder presentationen får man 
 göra egna. 
 
§ 185. Hemsidan, Facebook.  
 
 Maria sköter det exemplariskt och gjort hemsidan snyggare. Mera lättöverskådlig när 
 man ska hitta våra kurser och event. 
 En fråga som kom upp är att få in 1–2 personer till som kan växa in i denna uppgift och 
 underlätta och lyfta lite från Marias axlar. 
 Vi beslutar också att det vi vill ha in på hemsida/Facebook ska har ett senast datum, 
 så Maria vet NÄR och HUR lång tid hon har på sig för inlägget. 
 
§ 186. Årsmötet rapport uppgifter, dokument, planering, genomförande Lindroths. 
 

 Ansvarsbitar:  
Anders: för att SMC-flaggor, projektor, duk och material kommer med på plats.  
Leif: dator 
Christina: röstlängd som Anders fixar.  
Kristina: Ansvarar för servering  
Agneta: Värdinna 
Patrik: Knixteori under eventet före årsmötet. Han, Mats och Stefan kommer att hålla 

 ett visst antal rundor med information om förankring, blick och kurvtagning beroende 
 på hur mycket folk det är. 

Jonas: Någon film som rullar i bakgrunden på någon skärm. 
Lindrots: Förtäring under eventet.  
 
Eventet öppnar kl.10:00  
ALLA i styrelsen ska vara på plats kl.13:00  
Årsmötet börjar kl. 14:30  
Konstituerande möte kl.15:00  

 
§ 187. Valberedningen. 
 
 Kristina informerar att det nästan är klart med förslag från valberedningen. 
 
§ 188. Övriga frågor. 
 
 Eje ställer frågan varför han är borttagen som MTC- ansvarig så han inte får den 
 information eller kommer ut på forum som han behöver?! Är han redan bortplockad? 
 Vi i styrelsen ställer oss frågande till detta och Anders ska höra med Maria om det har 
 hänt något med mail-listorna. 
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§ 189. Nästa möte.  
 
 31/3 kkl.12–15 NBV, Luleå 
 
§ 190. Mötets avslutande. 
 
 Anders avslutar mötet kl.13:59 
 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

Christina Lejon 

 

Justerare: 

 

 

Anders Jonsson 


