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Lilla Styrelsen (inkl adjungerade) 

Protokoll styrelsemöte 2 den 7 april kl 18.00 Digital plattform: 8x8vc 

Närvarande: Ivan Wåhlström, Jan Rickardsson, Ehsan Asgari, Björn Uddenberg, 
Mikael Lundqvist, Håkan Alenfors, Hans Byström, J-P Runze, Ronny Martinsson, 
Peter Strandman (Adjungerad), Susanne Heikkinen,(Valber), Tina Drakenfors 
(Valber) 

§ 11. Mötets öppnande.  

§ 12. Suppleanters eventuella inträde som beslutande. Behövs ej. 

§ 13. Godkännande av dagordningen. Godkändes. 

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

§ 15. Inkomna skrivelser  

Valberedningen har med hänvisning till stadgarna bett att få vara med på 
samtliga styrelsemöten, vilket inte är i överensstämmelse med det 
styrelsebeslut som togs på styrelsemöte nr 1 23 april där den s k stora styrelsen 
med revisorer, valberedning m fl adjungerande deltar vid varannat möte. Frågan 
diskuterades och bordlades.   

§ 16. Ekonomi 
Det ekonomiska läget. Begäran om återbetalning trillar in iom inställda kurser. 
Några bokar om sig till höstens två återstående Knix som inte är inställda. 
Ehsan avvaktar återbetalning tills sista dagen för denna begäran den 17 april.  
 
Jan och Ehsan redogjorde för Riks nya förslag angående Länstian. Vi kommer 
att analysera och återkoppla kring detta i en mindre grupp under våren.  

§ 17. Kortfattade rapporter arbetsgrupper: 

a. Club. Har en reviderar aktivitetsplan pga Corona, vissa saker är inställda. 
Planen revideras löpande.  
 

b. School. Arbetet pågår att minimera de ekonomiska konsekvenserna av 
inställda kurser. GK har inga bankostnader pga av detta, men AK är i 
diskussion med Rudskogen och Kinnekulle. Det värsta scenariot innebär att vi 
måste betala depositionsavgifterna på ca 200 000 kr utan motsvarande 
kursintäkter.  
 

c. Web/Info (Uppdateringar av hemsida mm). Info kring påverkan av Corona-
epidemin med främst inställda kursdagar upplagt på hemsidan och FB. 
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§ 18. Övriga frågor 

• Frågan om kursverksamheten i ljuset av Corona. AU tog ett beslut att 
ställa in kursverksamheten den 1 april enligt riktlinjer från Riks tom 27 
juli. Detta beslut godkändes av styrelsen. 
  

• Björn & Ehsan berättade om vårt nya digitala reseräkningssystem. 
Styrelsen beslutade att rulla ut detta efter en sista uppdatering av 
användarinstruktionen.  
  

• Vi beslutade att bilda en marknadsgrupp med Fredrik Brandberg,  
Monica Kruslock samt Ivan Wåhlström och Björn Uddenberg under en 
övergångsfas.  
 

§ 19. Nästa möte. Ordföranden kommer att kalla styrelsen och vissa adjungerande 
den 13 maj kl 18. Därefter 16 juni kl 18.  

 

§ 20. Mötet avslutas.      

 

 

Ivan Wåhlstöm   Björn Uddenberg 
Ordförande    Sekreterare  

 


