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Protokoll styrelsemöte 2 den 4 juni kl 18.00 I Göteborg 

Plats: Haga, Göteborg. 

Kallade: Liten styrelse. Ej adjungerande.  
Närvarande: Ivan Wåhlström, Jan Rickardsson, Ehsan Asgari, Hans Byström, Björn 
Uddenberg 

 

§ 21. Mötets öppnande. Ivan svingade klubban och hälsade välkomna. 

§ 22. Suppleanters eventuella inträde som beslutande.  

5 styrelsemedlemmar, beslutsmässig. 

§ 23. Godkännande av dagordningen. OK. 

§ 24. Föregående mötesprotokoll. Gicks igenom utan kommentarer.  

§ 25. Inkomna skrivelser. Inga. 

§ 26. Ekonomiuppföljning  

Uppföljningen av kurserna har två problem: 

• Mycket tidskrävande att manuellt kolla om deltagarna i GK har betalat. Förslag 
på uppdaterad rutin att ta ut lista ur bokningssystemet med referensnummer 
vilken sedan samkörs med bankutdraget. Har inte betalning skett tre veckor 
innan kurs plockas deltagaren bort. Hans skickar listan till Eshan som samkör 
och meddelar Hans vilka som inte har betalat.  
 

• Mia (bokföringsbyrån) kan inte allokera intäkter till rätt projekt/kurs. Ny rutin att 
Hans meddelar Eshan antal betalande kursdeltagare efter kurstillfället, Eshan 
informerar sedan Mia om intäkten utifrån avcheckat antal inbetalningar i 
kontoutdraget.  
  

§ 27. Kortfattade rapporter arbetsgrupper: 

a. Utgår 
 

 
  



                                    SMC Västra Götaland 

2 
 

 

§ 28. Övriga frågor 

 

• Godkännande av Arbetsutskottets beslut att delge Östergren delar av 
innehållet i rapporten.  

o Utifrån Niklas Östergren önskemål att få ta del av orsaken till 
anmälan, stöder styrelsen beslutet att ge Niklas ett utdrag av 
rapporten.  

o Klas Sehlstedt, som skrev rapporten, får ta del av samma utdrag 
för kännedom.  

o Tina Drakenfors har frågat angående att få ta del av det 
ovanstående. Styrelsen meddelar Tina att en förfrågan i så fall 
måste komma från motparten i ärendet.   
 

• Liten rapport från Ordismöte 
o Arbete mot kränkande särbehandling tas vidare bl a med input 

från Klas Sehlstedt.  
o A&I-gruppens önskemål om examination för instruktörer i södra 

Sverige sågs positivt. SMC Väst och Skåne fick i uppdrag att 
hitta plats och tid och delge Riks som sen arrangerar.   
 

• Strategi-konferens. Bordlägges. 
 

• Instruktioner till valberedningen. Önskemål och synpunkter från 
nuvarande styrelsen lämnas till Valberedningen under styrelsemötet i 
augusti.  
 

§ 18. Vad från mötet skall publiceras. Endast protokollet. 

§ 19. Nästa möte 15 augusti, stora styrelsen 

§ 20. Mötet avslutas.      

 

Vid protokollet   Justeras 

 

Björn Uddenberg   Ivan Wåhlström 


