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Stora Styrelsen (inkl adjungerade) 

Protokoll styrelsemöte 6 den 7 jan 2020 kl 18.00 i Göteborg 

Plats: Haga, Göteborg. 

Närvarande: Ivan Wåhlström, J-P Runze, Lotta Ossnander, Björn Uddenberg,  

Stefan Thompson, Klas Sehlstedt, Peter Strandman 

§ 45. Mötets öppnande.  

§ 46. Suppleanters eventuella inträde som beslutande. Endast två ordinarie 

ledamöter och en suppleant varför inga beslut kan tas. 

§ 47. Godkännande av dagordningen.  

§ 48. Föregående mötesprotokoll. Bordlägges pga att mötet inte har beslutskraft. 

§ 49. Inkomna skrivelser. Inga. Frågan lyftes vad som definierar en skrivelse. För 

att förtydliga detta så lägger vi upp en instruktion på hemsidan. 

§ 50. Ekonomi 

Resultatet för 2019 ännu inte helt klart. Genomlysning görs vid nästa styrelsemöte.  

Genomgång av budgetförslag från verksamhetsområdena: 

• Club – Budgetförslagetet stöds av mötet. Club funderar dock på vilka aktiviteter 

som vi bör ta betalt för under året samt hur vi bör göra i framtiden när 

verksamheten växer och därmed milkostnader m.m för funktionärer.  

• School, (inkl AK, GK, Grus och A&I) – Förslaget stöds av mötet. Två risker 

identifierades: 

• 1, Intäkter från internutbildningsdagar som planeras att säljas till andra distrikt. 

Detta är ett nytt koncept varför vi inte vet säkert hur det faller ut.  

• 2, Rudskogens tre kursdagar kan bli svåra att fylla då Sport har ändrat upplägg 

med en Endurance-tävling i Finland dagen efter Rudkogen, vilket gör att flera 

Sportdeltagare inte kommer. För att kompensera detta bortfall marknadsför vi 

School hårdare.  

• Styrelsen – Förslaget stöds av mötet. 

• Övrigt – Förslaget stöds av mötet.  
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§ 51. Kortfattade rapporter arbetsgrupper:  

• Club - Aktivitetsplan för 2020 är klar. Första aktivitet 1 februari. Göran fokuserar 

på MC-klubbarna och Lotta på turer och andra aktiviteter. 

• School – AK har gått ut med en enkät kring aktiviteter 2020 och inbjudan till 

kickoff i samband med mässan. GK använder sig av samma enkät och inbjudan 

så att samtliga funktionärer inom Väst får samma information. På så sätt får vi en 

gemensam kick-off för School.   

 

§ 52. Övriga frågor 

• Årsmöte 2020 – Vi lägger upp en inbjudan på hemsidan med info angående när 

och hur skrivelser/motioner skall lämnas. Därutöver ett FB-inlägg med en länk till 

hemsidan.   

• Verksamhetsansvariga skriver Verksamhetsberättelser (VB) och lämnar till Björn 

som sammanställer en gemensam VB för SMC Väst. Ivan skriver 

Verksamhetsplan (VP). Dessa dokument samt budgeten stäms av och görs klara 

för Årsmötet på styrelsemötet 4/2.  

• Frågan om sammankallande i GK – Peter återkommer inom kort.  

• MC-mässan – Riks och Väst samordnar bemanningsplanen. Björn skickar ut 

schema under vecka 2. Vi ansvarar för att marknadsföra School genom en 

”Mycket liten kurs” planerad av Ivan och Peter.  

• Politiska läget - bordlägges 

• Distriktsspalt – Ivan har skrivit till kommande nummer och skriver till nästa. 

• Riksårsmötet – Vi deltar samtidigt under Tjejdagen i Falkenberg.  

• Fotpinnen – vi stänger omröstningen den 7/1. 

 

§ 53. Vad från mötet skall publiceras. Protokollet samt inbjudan till Årsmötet. 

§ 54. Nästa möte. Stort möte 4 februari kl. 18.00 samt i samband med årsmötet 7 

mars. 

 

§ 55. Mötet avslutas.      

Vid protokollet   Justeras 

 

Björn Uddenberg   Ivan Wåhlström 


