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Närvarande: Anders Jonsson, Christina Lejon, Erik Lundström, Jonas Blomberg, Maria Syrjälä, Patrik     
Silverplats, Agneta Wikström, Conny Melander 
 
Protokoll vid styrelsemöte Vuollerim 2019-07-05 kl. 19-20.  
 
§ 26. Mötets öppnande. 

Anders öppnar mötet 19:00. 
 
§ 27. Godkännande av dagordning. 

Dagordningen godkändes. 
 
§ 28. Genomgång föregående protokoll. 

Protokoll har legat på dropbox så alla styrelsemedlemmar har kunnat läsa det, den 
godkändes och läggs till handlingarna. 

 
§ 29. Inkomna skrivelser, ärenden. 

• Introkurs för nya styrelsemedlemmar. 
• Funktionärströjan på gång. 

 
§ 30. Ekonomiskt läge, beslut om inköp. 

Erik meddelar att vi följer den satta budgeten och har i nuläget ca. 140.000:- efter 
utbetalning på 33.000:- till lekterapin. 

 
§ 31. Verksamhet m arbetsläge o ansvariga tom Augusti. 

Anders drar verksamhetsplanen den kommande månaden. Allt kommer att 
genomföras på avsatt datum och med de ansvariga enligt tidigare beslut. 

 
§ 32. Utbildning/kurser, läget och behov.  

• Introduktionskursen hålls fredag 30 augusti, klockan 09.00-14.00.  
Mats Westerberg, Stefan Millgård och Jonas Blomberg beslutades om att erbjudas åka 
ner på introkursen. 

 
• Storkurshelg 16-17 november, Arlanda stad. 

MCT ska ner till storkurshelgen. Förslaget är att även Jonas Blomberg åker. 
 

• Inköp av koner enligt tidigare beslut tas upp som ett behov. Någon ansvarig för detta inköp? 
 

• Redskapsboden är levererad och uppställd på Pite-Långnäs. 
 

• Bra uppslutning på våra kurser och en fin balans mellan uppgifter och resurspersoner. 
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§ 33. Kommunikation 
• Hemsidan, Facebook och instagram. 

Fungerar bra, Maria gör ett bra arbete med detta. 
• Dropbox 

Revidera beskrivningen till inskrivningen. 
• Foldern 

Anders delar ut till berörda ställen. 
• Spalten 

Patrik kommer att fortsättningsvis att skriva spalten i MC-folket. 
• Supertexten 

Supertexten kommer bara att användas till de som sitter i styrelsen. Patrik kommer att 
ända så att det bara finns berörda i denna grupp måndag 8/7. 
Har varit för mycket skrivande som inte direkt berör styrelsens arbete. 

 
§ 34. Övriga frågor.  

• Förbereda Melderstein med erfarenheter. 
Tankar, idéer och förslag ska skickas till antingen Maria och Niklas, Patrik eller Anders. 

 
• Tröjor till Funktionärer. 

Finns på Riks-kansliet och kommer skickas ut till distrikten inom kort. 

• Valberedningen. 
Valberedningen kommer inte att ha en stående inbjudan till styrelsemötena utan 
Anders kallar till det om det blir aktuellt. 
Valberedningen är alltid välkommen men ärende skall alltid finnas och är anmält i 
förväg liksom andra anmälda ärenden som avses tas upp. 

 
§ 35. Nästa möte.  

I början på september. 
 
§ 36. Mötets avslutande. 

Anders avslutar mötet kl.19:50 
 
 
 
Vid protokollet:    Justerare: 
 
 
 
 
 
Christina Lejon    Anders Jonsson 
 
 


