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Protokoll styrelsemöte 6 den 30 Sept kl 17.30 Sisjö Kullegata 6 

Kallade: Stora styrelsen 

 

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

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

Richardsson, Håkan Alenfors, J-P Runze, Ronnie Martinsson Bonde, Fredrik 

Brandberg, Ehsan Asgari, Hans Byström 

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

§ 53. Godkännande av dagordningen. Godkändes. 

§ 54. Föregående mötesprotokoll. Genomlästes och godkändes. 

§ 55. Inkomna skrivelser  

Inga kända för närvarande 

§ 56. Ekonomi 

Ehsan Asgari redogjorde för det ekonomiska läget. Vi har nu fått resultat fram 

till den 22/9. De flesta kurser har gått jämnt ut. Vi har fått bidrag från SMC Riks 

om ca 100.000 kr. Flera av kursdeltagarna efterskänkte sina anmälningsavgifter 

i samband med att vi tvingades ställa in kurser pga Covid-19. Vi har 

sammanfattningsvis en god ekonomi. Arbetet med redovisningsbyrån fungerar 

väl.  

§ 57. Kortfattade rapporter arbetsgrupper: 

a. Club. Skriftlig sammanställning lämnad per mejl. 
 
b. School. Summering av kursverksamhetens ekonomin pågår och planering för 

säsong 2021 är redan långt skridet. Intern utbildningshelg kommer preliminärt 
att genomföras 20 – 21 mars 2021. 

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

  



                                    SMC Västra Götaland 

2 
 

 
d. Valberedningen Tess Olander har ryckt in och genomför militärtjänstgöring. 

Valberedningen kommer kontakta styrelsemedlemmarna för intervju inför 
kommande årsmöte. Hur intervjuerna kommer att gå till med anledning av 
Covic-19 är inte klart ännu. 

 

§ 58. Övriga frågor 

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

• Ungdomssektion. Förslag är att vi skulle försöka fånga nya 
körkortsinnehavare för att erbjuda dem att delta i våra kurser. Förslag 
att kontakta Mattias Glemfors för att få draghjälp att realisera idén. Vår 
marknadsföringsgrupp uppmanas att starta upp detta arbete. 

• Frågan om enhetlig ersättning för våra funktionärer. Vem får vad? 
School tar denna fråga och sammanställer en enhetlig instruktion 
gällande ersättningar för all kursverksamhet. 

• Fler övriga frågor? Var ska vi hålla nästa årsmöte och hur stor lokal 
bedömer vi att det krävs? Förslag på datum: lördag 13 mars 2021. 

§ 59. Nästa möte  

• Tisdag 24 november kl 18.00, plats kommer i kallelse. Första möte år 2021 
planerat till tisdag 12 januari kl 18.00. 

 

§ 60. Mötet avslutas.      


