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Protokoll styrelsemöte 3 den 13 augusti kl 18.00 I Göteborg 

Plats: Haga, Göteborg. 

Kallade: Stora styrelsen 

 

Närvarande: Ivan Wåhlström, Jan Rickardsson, Ehsan Asgari, Hans Byström, Björn 

Uddenberg, Susanne Heikkinen, Göran Stockelberg, Patrik Zettergren, Klas 

Sehlstedt, Mikael Lundqvist, Håkan Alenfors 

 

§ 21. Mötets öppnande.  

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

§ 23. Godkännande av dagordningen. Godkändes. 

§ 24. Föregående mötesprotokoll.  

V g förslaget från Ordförandemötet att genomföra en genomlysning av policyn för 

kränkande särbehandling har vi inte hört någonting. Ivan lyfter detta till Riks igen.  

§ 25. Inkomna skrivelser 

Inga för närvarande 

§ 26. Ekonomiuppföljning  

Ehsan har arbetat fram ett system för att matcha deltagaravgifter för GK med våra 

olika kurser så att vi kan förenkla administrationen samt följa det ekonomiska utfallet 

per kurs. Nu har vi ett nöjaktigt system via export till - och korskörning i - Excel. 

Ehsan sätter regler för att underlätta detta framöver.  

Ett kvarstående problem är hur vi hanterar personer som inte betalar i tid vid våra 

GK.  

Ehsan lyfte frågan om vi behöver anlita en redovisningsbyrå vilket vi gör sedan 2018. 

Han ser möjligheter att ta över bokföringen själv. Frågan bordlägges.  

Reseersättningar föreslås att betalas ut en gång per månad.  

Det ekonomiska läget är i skrivande stund oklart då kostnaderna och intäkterna från 

Rudskogen just nu är på gång in. Preliminärt har vi ett positivt resultat på ca 150 000. 

Vid nästa SM kommer vi ha en uppdaterad resultat- & balansräkning.  
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§ 27. Kortfattade rapporter arbetsgrupper: 

a. Valberedningen.  

Tina Drakenfors har skadat sig och kan inte delta i arbetet f. n. Susanne 

förbereder information om vilka poster som är aktuella 2020 och hur man kan 

nominera.  

  

b. Göteborg 

Gbg-gruppen har arrangerat eller medverkat vid de körningar som var 
planerade under våren / sommaren. Representationen på handlardagar 
har varit mindre än tidigare år.  
 

c. Club 

Har trots Lottas sjukdom hunnit vara mycket aktiva och genomfört två 

planeringsmöten, tre MC-turer, träffat Womens Riders World Rally och skrivit 

en rapport om detta till Riks samt genomfört gruppkörningsutbildning. Inför 

hösten återstår två MC-turer (Grilltur & Kolmilan).  

 

En ny klubb är rekryterad, SCRC, vilken även ansluter sig som en Riksklubb. 

SCRC har önskat en HLR-utbildning vilket vi har hjälpt till att arrangera. Dom 

frågar även efter en GPS-kurs inför vintern. Club letar efter lokaler för dylika 

tillfällen. 

 

d. AK 

Under sommaren har AK genomfört två stora projekt, dels en kurs på 

Kinnekulle 1-2 juni, samt en kurs i Rudskogen 1-3 juli, med tillhörande 

interndag den 30 juni. Samtliga kursdagar (utom en, 3 juli på Rudskogen) har 

varit fullbokade. Just denna onsdag har även tidigare år visat glest intresse, 

vilket gör att det kan vara aktuellt att se över hur vi ska göra med denna dag 

kommande år. 

 

Kursen på Rudskogen följdes dagen efter med att SMC Sport arrangerade en 

deltävling i SEC, där några av våra funktionärer bidrog till en tävling som 

mottog mycket positiv kritik. 

 

e. GK 

4+1 avrostningar (1 grus) genomförda + 4 KNIX varav en dedikerad för tjejer. 

Två KNIX återstår. Lite ovanligt är att vi till dags dato bara har knappt 40 

anmälda till dessa två kurser. (Björn lägger ut en blänkare på hemsidan.) 

 

Det nya upplägget för året med uppdelning i två fartgrupperingar har fungerat 

bra. Fördelarna är att vi får färre deltagare per instruktör och ett bättre flyt på 

banan.  
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Höstens planerade gruskurs kommer inte att kunna genomföras pga bristande 

resurser. Här behöver vi fler instruktörer för att kunna utveckla detta.  

 

f. A&I grp. Sju aspiranter är nu väl förberedda för examen i Västerås sista 

helgen i augusti. Bl a genomfördes en pre-ex på Stora Holm den 10 augusti. 

 

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

Vi saknar fortfarande en informatör. Jan R står för spalten i MC-folket t v, Björn 

sköter hemsidan.  

 

h. (Gulingen) 

Finns många i vårt förråd. Vi har fakturor som inte är skickade för årets 

upplaga. Jan kollar med Ela och sammanställer underlag att ge till Ehsan.  

 

§ 28. Övriga frågor 

• Strategi-konferens. Ivan & Björn sätter ihop ett förslag till nästa möte.  

• Instruktioner till valberedningen. Se § 27 a ovan.  

• Introduktionskursen 30/8 – 1/9. Mikael L är bortrest, Susanne H 

funderar på detta och återkommer. 

• Workshop ang. kränkande särbehandling. Ivan W gör ett förslag och 

stämmer av med Klas S. Vi ser gärna Ronny från Riks, Ivan, någon ur 

utbildningsgruppen som deltagare. 

• Förrådet. Jan gick igenom en uppdaterad inventarieförteckning.  

 

§ 29. Vad från mötet skall publiceras. Inget utöver protokollet. 

§ 30. Nästa möte. Litet SM onsdag 9 oktober kl 18. Stort SM 19 november kl 18.  

§ 31. Mötet avslutas.      

 

Vid protokollet   Justeras 

 

Björn Uddenberg   Ivan Wåhlström 

 


