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Protokoll styrelsemöte 3. den 13/6 2018 kl. 18.00 I Alingsås.
Kungsgatan 4, Kabomhuset. Alingsås
Närvarande: ordf. Ivan Wåhlström, sekr. Martin Sandin, vice ordf. Jan Rickardsson,
ledamot Håkan Alefors, suppleant Lillemor “Ela” Johansson, valberedning Lena
Olausson, revisor Klas Sehlstedt, A&I grp. Christoffer Sjöberg (AI), Hans Byström
(GI) och web info. Silvia Rydberg.
Anmält förhinder: vice sekr. Björn Uddenberg och suppleant Kjell Andersson

Samling kl. 18.00 Avslutande senast 21.00 är inriktningen.
§ 50. Mötets öppnande.
Öppnades av ordföranden.
§ 51. Suppleanters eventuella inträde som beslutande.
Lillemor (ELA) valdes in.
§ 52. Godkännande av dagordningen.
Lillmor vill ha ett tillägg, Sten Göran Stridh.
§ 53. Föregående mötesprotokoll.
Uppläst av Martin Sandin. Inga invändningar
§ 54. Inkomna skrivelser
Arbetsgrupp Skaraborg samt fråga om Nationaldagskörningen.
Förskottsutbetalningar för aktiviteter skall undvikas. Fakturor är att föredra. I annat
fall skall ett tydligt underlag lämnas in till styrelsen i god tid. Samt redovisa kvitton för
aktiviteten.
§ 55. Ekonomiuppföljning
2018-06-13 företagskonto 27387 kronor, kontokort 3800 kronor.
Redovisning samt frågan om Banken.
Fortfarande problem med banken ang. access till kontot för behöriga.
Väntar på intäkter i från riks.
2018-06-13 antal medlemmar 11170 st.
§ 56.Kortfattade rapporter arbetsgrupper
a. Valberedningen
Söker fortfarande efter kassör. Ingen intresserad i dagsläget.
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b. Skaraborg
Haft möte inför eventet den 12 juni. Irene Stenberg ny sammankallande.
c. Fyrbodal
Bike dagarna genomfört med hjälp av Lena. 6 juni körning genomförd. Martin
Sandin har beviljats attesträtt för Fyrbodal. Martin var inte med i beslutet.
d. Göteborg
Genomfört start 2 ride samt 6 juni körningen.
e. AK
Kursen Anderstorp fullbokad och genomförd.
Närvarande på intern dagen 35st.
Finns ett behov av instruktörer. 1st examinerad, 10 st potentiella aspiranter.
f. GK
Haft ett möte i Ljungskile. Loggböcker för aspiranter har införts. 6-7 aspiranter
i år. 2st grus instruktörer har examinerats. 2st KNIX genomföra varav en
endast föt tjejer (mycket uppskattad). Pre ex av aspiranter sker på Stora Holm
den 18 augusti.
Kommer en KNIX i Uddevalla den 2 september.
g. A&I grp.
kommer att ha ett möte den 10 juli.
h. Web/Info (Uppdateringar av hemsida mm.)
Silvia har fått information om episerver av Dennis Johansson.
Evanemang kommer på Facebook.
Finns ett behov av att förbättra reseräkningar. Klas S. går vidare med detta.
i. (Gulingen)
§ 57. Övriga frågor;
§ 58. Vilka skall kallas till styrelsemöten och varför
Frågan bordlades på grund av tidsbrist (sen kväll)

§ 59 Nästa årsmöte, när, var och vem arrangerar
Datum 16 mars 2019. Plats kommer.
Fyrbodal ansvarar för detta, med hjälp av de andra grupperna.

§ 60 Förslag : Hur kommer vi åt klubbarna
Ivan har gjort ett utskick till klubbarna i länet. Av 51 har 21 svarat.
2

SMC Västra Götaland
§ 61 Förslag : Skapandet av Facebook-grupp SMC-Västra Götaland.

§ 62 Styrelsens arbetsordning (Frågeställning från Björn)
Bordlades då Björn ej är närvarande.

§ 63 Frågan om förskott vid aktiviteter och ev. under vilka förutsättningar
§ 64 Sten Göran Stridh
Sten Göran har avlidit han har varit verksam i styrelsearbetet och i
fyrbodalgruppen under många år. Lillemo föreslår att vi sätter in 500 kronor i
en fond enligt anhörigas önskemål. Beviljades enhälligt av styrelsen.

§ 65 Nästa möte i Uddevalla i FMCK BohusDals lokaler den 11 augusti klockan
10.00. Adress Hovhultsvägen 6 Uddevalla.
§ 64. Mötet avslutas.
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