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Dagordning styrelsemöte 1 den 23 April kl 18.00 I Göteborg 

Plats: Haga, Göteborg. 

Kallade: Öppen styrelse (alla med förtroendeuppdrag)  

Närvarande: 

Ivan Wåhlström Björn Uddenberg 

Ehsan Asgari Håkan Alenfors 

Jan-Peter Runze Klas Sehlstedt 

Tina Drakenfors Susanne Heikkinen 

Niklas Östergren Ole Holmblad 

Lotta Ossnander Eva Adolfsson (adjungerad Gbg-gruppen) 

  

§ 10. Mötets öppnande. Ivan hälsade välkommen och öppnade mötet. 

 

§ 11. Suppleanters eventuella inträde som beslutande.  

4 ordinarie medlemmar varför suppleanter inte behöver inträda som beslutande. 

 

§ 12. Godkännande av dagordningen. Godkändes. 

 

§ 13. Föregående mötesprotokoll.  

Ett fel i protokollet den 16 mars under §5 Struktur Arbetsgrupper korrigerades. 

• Göteborgsgruppen utgår inte. Däremot Fyrbodal och Skaraborg pga att vi just 

nu inte har några medlemmar som vill driva dessa.  

• Sammankallande för Göteborgsgruppen är Ole Holmblad. 

Under § 7 Förattesträtter tillkommer Ole Holmblad såsom sammankallande för 

Göteborgsgruppen.  

 

§ 14. Inkomna skrivelser 

Den skrivelse från Niklas Östergren angående frågan om kränkande särbehandling 

som avhandlades vid styrelsemötet 2019-03-16 togs vidare. Klas redogjorde för det 

förslag till åtgärder han tog fram i samband med rapporten kring ärendet. Niklas får 

möjlighet att lämna synpunkter och ytterligare förslag till denna, vilka sen Ivan tar 

med sig till Årsmötet och mötet mellan distriktsordförande.  
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§ 15. Ekonomiuppföljning 

Ehsan rapporterade att han nu kommit igång med reseräkningar mm. Han ber 

bokföringsbyrån att skicka en Resultat- & Balansrapport till varje styrelsemöte som 

kan sammanfattas av honom, alternativt arbetsgruppsansvariga, på dessa. 

 

§ 16. Kortfattade rapporter arbetsgrupper: 

a. Valberedningen – Man har just kommit igång iom närvaro på dagens möte. 

 

b. Club – Fem turer planerade, vissa i samarbete med andra klubbar och/eller 

SMC medlemmar. Andra med fokus på specifika grupper, t ex tjejer som inte 

är vana att köra i grupp. Man har fått SCRC med 21 underklubbar att ansöka 

om medlemskap i SMC. Lotta och Göran går en gruppkörningsteknik under 

SCRC regi. Styrelsen stöder att dom får milersättning för denna körning.  

 

c. Göteborg – Önskar få in fler medlemmar i gruppen.  

 

d. AK – första interndagen den 26 april har ca 50 deltagare och sen två fulla 

dagar för School. Kostnadsuppföljning sker efter helgen.  

 

e. GK – Första avrostningshelgen + gruskurs 13-14 april var i stort sett 

fullbelagda och förlöpte väl. Två KNIX i vår fullbokade, några platser kvar på 

Tjejknixen 16 juni och i Skövde 12 maj. 

 

f. A&I grp - önskemål 

• Fler utbildningstillfällen för aspiranter än de två i Västerås. 

• Examination i Västerås är långt för södra Sverige. Önskan att få ett 

tillfälle söderut.   

• Att fortsätta Iväst-modellen på storbanor vilket godkändes av styrelsen. 

 

g. Marknad/Web/Info (Uppdateringar av hemsida mm.) – Björn försöker hjälpligt 

att hålla web och FB uppdaterat i avsaknad av informatör. AG som vill ha 

saker publicerade kontaktar Björn t v. Björn kollar samlingsmailadressen till 

”storastyrelsen” samt Dropboxinbjudan till J-P, Susanne och Tina.  

 

FB-gruppen Styrelsen SMC Väst är inte uppdaterad. Björn kikar på detta.  
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§ 17. Övriga frågor 

• Samarbetsordning Club/ Göteborgsgruppen – Förslag på att grupperna träffas 

för att samordna verksamheterna.  

 

• Frågor att ta upp på Årsmötet och Ordförandemötet den 2 maj – Framtiden för 

storbanekurser, vår input ang. kränkande särbehandling, A&I-gruppens två 

första önskemål enligt §16 f ovan.  

 

• Hur skall styrelsen jobba under året. Vi beslutade att lägga upp 

styrelsemötena enligt följande; vissa möten sker med enbart styrelsen, andra 

som öppna för alla med uppdrag. Kallelse skickat till alla för samtliga möten, 

har icke styrelsemedlemmar aktuella frågor till de mindre mötena tar dessa 

kontakt med styrelsen för att se hur dessa tas med på bästa sätt. Detta kan 

göras t ex med en skrivelse, information till en styrelsemedlem eller med 

deltagande på mötet.      

 

• Strategi-konferens - bordlägges 

 

§ 18. Vad från mötet skall publiceras. Korrigeringen angående Göteborgsgruppen.  

 

§ 19. Nästa möte  4 juni kl 18.00 i Haga för styrelsen enbart. Nästa öppna 

styrelsemöte 15 augusti kl 18.00. 

 

§ 20. Mötet avslutas.      

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

Björn Uddenberg   Ivan Wåhlström 


