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Dagordning styrelsemöte 9 den 9 Feb, 2021 digitalt.  

Närvarande: Ivan Wåhlström, Mikael Lundqvist, Peter Strandman (Adjungerad), 

Susanne Heikkinen (Valber), Håkan Alenfors, Klas Sehlstedt (Adjungerad), Fredrik 

Brandberg, Ehsan Asgari, Björn Uddenberg, J-P Runze 

§ 82. Mötets öppnande.  

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

§ 84. Godkännande av dagordningen. Godkändes. 

§ 85. Föregående mötesprotokoll. Godkändes.  

§ 86. Inkomna skrivelser. Inga. 

§ 87. Ekonomi 

Kassören informerade om läget. Bokslutet är klart och vi klargjorde några frågor 

från Klas (revisor). Bl a behöver vi kolla upp gällande försäkringar så att vi inte 

är dubbelförsäkrade.  

§ 88. Rapporter från arbetsgrupper inför 2021 och inför årsmötet: 

a. Club. Har lämnat både info från 2020 och deras planering för 2021.  
 
b. School. Budgeten visades och godkändes. Det finns ett återhämtningsbehov 

pga uteblivna HLR-, RR3-kurser mm under 2020. Detta medför ett litet 
underskott i budgeten. Fredrik B är certifierad HLR-instruktör och erbjuder sig 
sköta detta för oss.  
 

Coronasituationen diskuterades med avseende på vår kursverksamhet. Riks 
har informerat om att vi rent juridiskt kan genomföra kurserna på liknande sätt 
som under andra halvåret 2020. Vi beslöt att planera för genomförande av 
våra kurser utifrån gällande regler, men med avstämning med styrelsen om 
det sker ändringar av dessa.  

 
c. Web/Info (Uppdateringar av hemsida mm). Önskemål om att planera hur vi 

släpper information om t ex vår kursverksamhet. Fredrik & Monica tar fram ett 
utkast till detta.  

 
d. Valberedningen. Förslag klart till årsmötet.   
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§ 89. Övriga frågor 

• Tidslinje inför årsmötet. Årsmöteshandlingar är i stort sett enligt plan. 
Björn kollar upp VoteIT som är den digitala plattformen. 
 

• Frågan om hantering av administration och ersättning för våra 
funktionärer ligger fortfarande hos Riks.  
 

• Nomineringar till Fotpinnen. VI beslutade att dela ut priset fysiskt vid 
lämpligt tillfälle, t ex vid en avrostning eller Knix.  

§ 90. Nästa möte. I direkt anslutning till årsmötet.  

 

§ 91. Mötet avslutas.      

 

 

 

Ivan Wåhlström   Björn Uddenberg 

Ordförande    Sekreterare 

 


