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Styrelsen + revisor+ valberedning+ adjungerade   

Protokoll styrelsemöte 4 den 16 juni kl 18.00 Digitalt! 

Plattform: 8x8vc 

Närvarande: Ivan Wåhlström, Ehsan Asgari, Björn Uddenberg, Mikael Lundqvist, J-P 
Runze, Ronny Martinsson, Peter Strandman (Adjungerad), Tina Drakenfors (Valber), 
Klas Sehlstedt (Adjungerad) 

§ 31. Mötets öppnande. Godkändes. 

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

§ 33. Godkännande av dagordningen. Godkändes. 

§ 34. Föregående mötesprotokoll. Godkändes och lades till handlingarna. 

§ 35. Inkomna skrivelser. Inga  

§ 36. Ekonomi 

Det ekonomiska läget är i stort sett oförändrat p.g.a. låg aktivitet.  

§ 37. Kortfattade rapporter arbetsgrupper: 

a. Club – flera aktiviteter genomförda och mycket uppskattade. När de läggs ut 
till bokning blir de snabbt fulltecknade. Flera nya medlemmar rapporteras och 
flera vill hjälpa till. Mycket positiv utveckling! Stort tack till Club som gör ett fint 
arbete!  
 

b. School  
Inga aspiranter skickas till examinering i år då de inte är färdigutbildade.  
 

GK har två KNIX kvar och tittar på en ev. tredje. Vi beslutade att köra dessa 
med fulla kurser utifrån riktlinjerna från Riks, dvs 60 deltagare uppdelade i 
mindre grupper under hela dagen + övriga försiktighetsåtgärder v.g. mat, 
toaletter etc.  
 
För AK återstår Falkenberg och Kinnekulle med tillhörande interndagar. Vi 
beslutade att köra dessa kurser med fulla kurser uppdelade i mindre grupper 
under hela dagen + övriga försiktighetsåtgärder v.g. mat, toaletter etc.  
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Vi beslutade att på SMC Västs kurser skall funktionärer i alla former 
(instruktörer, resurser etc) i första hand tas ut från SMC Västs organisation. 
SMC Väst lägger resurser på att utbilda sina funktionärer och dessa utbildar 
sig givetvis i första hand just för att få verka.  
 
Först när vi inte kan bemanna med egna resurser som bedöms ha rätt 
kompetens, så får funktionärer från andra distrikt bjudas in. Detta är även 
viktigt ut ett Corona-perspektiv.  
 
Vår målsättning är få fler instruktörer att köra alla typer av kurser, dvs att 
instruktörer som normalt kör GK ska pröva på AK och vice versa. Schools 
ledningsgrupper uppmanades att verka för detta.  
 
Vi förtydligade att interndagar gäller ALLA funktionärer inom SMC Väst.  
 

c. Web/Info (Uppdateringar av hemsida mm.) MISSADE DETTA!! 
 

§ 38. Övriga frågor. Inga 
 

§ 39. Nästa möte. 11 augusti 

 

§ 40. Mötet avslutas.      


