
																																				SMC Västra Götaland	

1	
	

 
Styrelsen + revisor+ valberedning+ adjungerade   
Dagordning styrelsemöte 5 den 11 Aug kl 18.00 Digitalt! 

Plattform: 8x8vc 

§ 41. Mötets öppnande.  Deltagare: Ivan Wåhlström, Mikael Lundqvist, Peter 

Strandman (Adjungerad), Tina Drakenfors (Valber), Susanne Heikkinen (Valber), Jan 

Richardsson, Håkan Alenfors, J-P Rundze, Tess Olander (Valber), Klas Sehlstedt 

(Adjungerad) , Ronnie Martinsson, Fredrik Brandberg, Hans Byström 

§ 42. Suppleanters eventuella inträde som beslutande. Ej nödvändigt. 

§ 43. Godkännande av dagordningen. Godkändes. 

§ 44. Föregående mötesprotokoll. Genomlästes och godkändes. 

§ 45. Inkomna skrivelser  

Skrivelse från School om extra budget. Styrelsen godkände att School erhåller 

20.000 kr extra till nuvarande budget. 

 

§ 46. Ekonomi	
Det ekonomiska läget kommer en redogörelse på kommande styrelsemöte. 
Revisons firman har haft semesterstängt och underlag ej funnits tillgängligt för 
kassören. 

 

§ 47. Kortfattade rapporter arbetsgrupper: 

a. Club (Skriftlig) Fortskrider begränsat och anpassat till Corona pandemin. 
 
b. School Kommande KNIX på Viskafors är fullbokad. Till kommande säsong 

planeras att genomföra 5 stycken Storbana kurser. Flera nya aspiranter på 
gång in. Plan att skicka aspiranter till tidiga examinationen säsong 2021. 
Falkenberg genomförd med “nollning” alla dagar! Corona-anpassat genom 
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separering av alla grupper från början. Inget stormöte utan varje ansvarig 
instruktör tog KL rollen för respektive grupp. 

 
c. Web/Info (Uppdateringar av hemsida mm. Ingen information. 

 

§ 48. Övriga frågor 

• Frågan om hur vi ersätter den förlorade inkomsten från rikstian. Om det 
blir nödvändigt 

• Riksårsmötet. Ivan uppmanar att delta på kommande riksårsmöte som 
är öppet för alla medlemmar. 

• Ungdomssektion, öppen diskussion om att försöka fånga yngre 
medlemmar för att få igång en ungdomsverksamhet. Michael L har 
förslag på en person som tog körkort i fjol och är aktiv i vår school 
verksamhet som deltagare.	

§ 49. Nästa möte  

30 september kl 17.30 samling, mötet startar kl 18.00 Plats: Sisjö Kullegata 6  
(Knippla ventilations lokaler). Det går bra för de som önskar att koppla upp sig via 
länk om man inte vill eller kan delta fysiskt. 

 

§ 50. Mötet avslutas.      


