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Protokoll styrelsemöte 4 den 9 oktober kl 18.00 I Göteborg 

Plats: Haga, Göteborg. 

Kallade: Lilla styrelsen 

 

Närvarande: Ivan Wåhlström, Håkan Alenfors, Jan Rickardsson, Björn Uddenberg, 

Susanne Heikkinen, Patrik Zettergren. 

§ 32. Mötets öppnande.  

§ 33. Suppleanters eventuella inträde som beslutande. Behövs inte. 

§ 34. Godkännande av dagordningen.  

Godkändes med tillägg om det politiska läget m a p bussfiler under övriga frågor. 

§ 35. Föregående mötesprotokoll. Lades till handlingarna. 

§ 36. Inkomna skrivelser. Inga 

§ 37. Godkännande av beslut i arbetsutskottet:  

Att utse Peter Strandman till ansvarig för SMC School i Västra Götaland godkändes.  

§ 38. Godkännande av beslut i arbetsutskottet:  

Att avsätta en summa om 8 000:- för 6 personer som Peter Strandman utser att 

representera Väst på TL-möte för AK godkändes.  

§ 39. Ekonomiuppföljning  

Det ekonomiska läget. Bordlägges då kassören inte var närvarande. Viktigt att vi kan 

göra en helhetsavstämning vid nästa styrelsemöte då vi även påbörjar budgetarbetet. 

Ehsan bör upprätta en tidsplan för de olika verksamhetsgrenarna. 
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§ 40. Kortfattade rapporter arbetsgrupper: 

a. Valberedningen. Börjar med att fråga ang. intresse att fortsätta hos dom ska 
omväljas.  
 

b. Göteborg. Har haft en lyckad höstkörning. 
 

c. Club 
 

d. AK 
 

e. GK 
 

f. A&I grp. 
 

g. Web/Info (Uppdateringar av hemsida mm.) 
 

h. Gulingen 
 

§ 41. Övriga frågor 

• Vilka skall vi skicka till stormöteshelgen och på vilken aktivitet? Vi lade ett förslag 
på ca 12 personer som anmält intresse med lämpliga workshops. 
 

• Strategi-konferens? Bordlägges pga av stormöteshelgen och mässan som tar 
mycket tid i anspråk. 
 

• Workshop särbehandling. Lördag 2 november, 10-14. Lilla styrelsen + Klas 
Sehlstedt bjuds in. Målet är att lägga en motion till Riks styrelse med uppdatering 
av nuvarande policy/riktlinjer. 
 

• Gulingens avskaffande. Gulingen är en förlustaffär. Med den nya appen finns all 
information ständigt uppdaterad. Mot bakgrund av detta beslutade styrelsen att 
lägga ner Gulingen fr o m 2020.  
 

• Årsmöte 2020. Jan R får i uppdrag att boka Hjortgården i Alingsås en lördag i 
mars, Björn ordnar annons i MC-folket när datum och plats är klart. Björn tar fram 
en tidsplan till nästa styrelsemöte.  
 

• Frågan om sammankallande i utbildningsgruppen. Niklas Ö har avsagt sig alla 
uppdrag inom SMC och gruppen har därför föreslagit Dennis Johansson. Detta 
tillstyrktes av styrelsen.  
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• MC-mässan. Vi behöver bemanna montern med ca 20-25 personer under hela 
helgen. Ett halvdagspass per dag och person. Förslaget från Riks att göra ett 
dragplåster på att få köra i bussfiler i Göteborg är bra. Vi går ut med en blänkare i 
våra respektive FB-grupper redan nu, Björn gör i GK och kontaktar AK, Club mfl. 
Att söka en informatör kan vi också göra på plats. 
 

• Bussfiler i Göteborg. Länsstyrelsen som har fått vår skrivelse kan just nu inte 
hantera denna pga att det pågår en internutredning om hur man hanterar dylika 
frågor. 
 

• Distriktsspalten. Ivan skriver till nästa nummer.  
 

§ 42. Vad från mötet skall publiceras.  

När vi har ett datum och plats för årsmötet publicerar Björn detta. 

§ 43. Nästa möte ... Stor styrelse 19 november kl 18.  

 

§ 44. Mötet avslutas.      

 

 

Protokoll av   Justeras 

 

Björn Uddenberg   Ivan Wåhlström 


