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Styrelsen (inkl adjungerade) 

Protokoll styrelsemöte 3 den 13 maj kl 18.00 Digital plattform: 8x8vc 

Närvarande: Ivan Wåhlström, Ehsan Asgari, Björn Uddenberg, Mikael Lundqvist, 
Hans Byström, J-P Runze, Ronny Martinsson, Peter Strandman (Adjungerad), 
Susanne Heikkinen,(Valber), Tina Drakenfors (Valber), Tess Ohlander (Valber), 
Fredrik Brandberg (Adjungerad), Monika Kruslock (Adjungerad) 

§ 21. Mötets öppnande.  

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

§ 23. Godkännande av dagordningen. Godkändes. 

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

§ 25. Inkomna skrivelser  

Frågan angående valberedningens deltagande i styrelsemöten diskuterades och vi 

beslutade att hela valberedningen bjuds in att delta på stora styrelsemöten (vartannat 

möte). På de små styrelsemötena bjuds en in från valberedningen.  

Förslag från riksstyrelsen om ny fördelning av distriktstian. Ivan berättade om 

bakgrunden. Diskussionen som följde gav ett unisont svar att styrelsen INTE stöder 

det nuvarande förslaget. Björn sammanställer våra synpunkter i en svarsskrivelse 

vilken vi går igenom vid nästa styrelsemöte.   

§ 26. Ekonomi 

Vi har återbetalat alla GK och Gruskurser till de deltagare som har begärt detta. 
Några är ombokade till de två KNIX som ännu inte är inställda. Riks sköter 
återbetalningarna av AK. Några har generöst nog efterskänkt sina avgifter.  

Det nya digitala reseräkningssystemet Skovik är nu igång även om vi just nu inte har 
mycket verksamhet.   

Ehsan har lämnat in en förnyad ansökan om deklarationsbefrielse till Skatteverket.  
 

§ 27. Kortfattade rapporter arbetsgrupper: 

a. Club. Har en reviderar aktivitetsplan pga Corona, vissa saker är inställda. 
Planen revideras löpande. Viktigt är att hålla sig till max 50 personer 
sammanlagt för sina aktiviteter.  
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b. School. Kinnekulle 1 kostar oss ca 30 000 kr då detta är anmälningsavgiften 
som vi inte får tillbaka. Även för Kinnekulle 2 måste vi antagligen betala 
anmälningsavgiften på ca 30 000 kr om den blir inställd. School kollar vidare 
vad som gäller med Kinnekulle här och om vi kan flytta kursen till nästa år.   
Rudskogen är framflyttad till 2021 i överenskommelse med dom. Falkenberg 
kan vi avboka utan kostnad före nästa månadsskifte.  
 
GK behöver inte ta några kostnader för inställda kurser.  
 
Ett förslag kom upp att utvärdera om vi kan använda Kinnekulle till 
interndagar.  
 

c. Web/Info (Uppdateringar av hemsida mm). Fredrik har kommit igång och bl a 
lagt upp senaste info från Riks på vår FB-sida och hemsida.  
 
Klas noterade att vi har vissa styrdokument som behöver uppdateras. Björn 
ser över detta.   

 

§ 28. Övriga frågor 

• Inga  
 

§ 29. Nästa möte. 16 juni kl 18. Därefter 11 augusti. 

 

§ 30. Mötet avslutas.      

 

 

Ivan Wåhlström   Björn Uddenberg 
Ordförande    Sekreterare  

 


