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Protokoll styrelsemöte 7 den 24 nov på digitalt plattform 

Stora styrelsen! Närvarande: Ivan Wåhlström, Mikael Lundqvist, Peter Strandman 

(Adjungerad), Susanne Heikkinen (Valber), Jan Richardsson, Håkan Alenfors, Klas 

Sehlstedt (Adjungerad), Fredrik Brandberg, Hans Byström, Monica Kruslock, Ehsan 

Asgari 

§ 62. Mötets öppnande.  

§ 63. Suppleanters eventuella inträde som beslutande. Behövs inte. Styrelsen 

beslutmässig.  

§ 64. Godkännande av dagordningen. Godkändes. 

§ 65. Föregående mötesprotokoll. Godkändes. 

§ 66. Inkomna skrivelser. Inga kända för närvarande 

§ 67. Ekonomi 

Ehsan informerade att han inte kommer att fortsätta som kassör 2021 då 

familjen tar mycket tid i anspråk. I Mappen ”Ekonomi/Ej bokfört” finns alla 

underlag som ännu inte är bokförda, vilket kan vara till hjälp för budgeteringen.  

§ 68. Rapporter från arbetsgrupper inför 2021: 

a. Club. Lotta har skickat in verksamhetsberättelse och plan för 2021. Mycket 
positiv utveckling med fler aktiviteter än många tidigare år trots Corona. Väst 
har en positiv medlemsutveckling som bara ett av fyra distrikt, en anledning 
tros vara Clubs verksamhet.   

 
b. School. Viktigt att vi redovisar alla under 26 år i samband med regionstödet. 

Peter redovisade årets begränsade aktiviteter. Under 2021 planeras en 
utbildnings- & kickoffhelg 20-21 mars. Arbete pågår att harmonisera 
milersättning mellan alla funktionärer. 17 aspiranter i systemet.  
 

Grusgruppen har tappat funktionärer och består nu enbart av Andreas Grote 
och Bengt Hägg. Peter Gangby som varit MCT har valt att sluta i den rollen. 
Här krävs ett omtag med en större kritisk funktionärsmassa för att få fart på 
grusverksamheten.  Vi diskuterade olika upplägg för att hitta nya personer.  
 

c. Web/Info (Uppdateringar av hemsida mm).  
Riks vill att distrikten ska arbeta för att hitta unga medlemmar.  
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d. Valberedningen. Intervjuer kommer att göras med alla innan årsmötet. Man 

tittar nu i sina nätverk efter möjliga nya intressenter.  

 

§ 69. Övriga frågor 

• Rapport från ordförandemötet. Frågan om ny Distriktstia är skjuten på 
framtiden. Susanne är nu med i valberedningen för Riks. Önskemål från 
Väst att ta fram en ”manual” för politiskt arbete.  
 

• Nästa årsmöte. 13 mars. Vi planerar för digitalt årsmöte som går att 
genomföra med teknisk hjälp från Riks, Björn kollar ang tekniken.  
 

• Tidslinje inför årsmötet Planering. Info till MC-folket senast 7 december. 
Tas med i Spalten. Fredrik ansvarig. Beslut att ta med Agenda i 
samband med att vi lägger ut övriga dokument och eventuella 
skrivelser.  
 

• Frågan om enhetlig ersättning för våra funktionärer. School återkommer 
med ett förslag. Här måste vi även ta med funktionärer som inte är 
aktiva inom School, t ex Club.  
 

• Informatör och Webbmöte, nytt datum 
 

• Frågan om Fotpinnen och ev jäv. Styrelsen var enig att det inte 
föreligger en jävssituation om en aktiv medlem i SMC som inte är vald 
av årsmötet blir nominerad.  

•  

§ 70. Nästa möte. 12/1 kl 18.  

 

§ 71. Mötet avslutas.      

 

Protokoll   Ordförande 

Björn Uddenberg  Ivan Wåhlström 


