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Agenda styrelsemöte 3 kl. 18.30 den 28 juni, 2022.  
Mötet sker Digitalt.  
 

Kallade: Stora styrelsen 

Närvarande: Ivan Wåhlström, Björn Uddenberg, J-P Runze, Hans Byström, Peter 

Strandman, Susanne Heikkinen, Ronnie Martinsson Bonde 

 

§ 1. Mötets öppnande.  

§ 2. Suppleanters eventuella inträde som beslutande.  

Ronnie träder in som beslutsfattare.  

§ 3. Godkännande av dagordningen. Godkändes. 

§ 4. Föregående mötesprotokoll. Godkändes. 

§ 5. Inkomna skrivelser. Inga.  

§ 6. Ekonomi 

Kassören på semester.   

§ 7. Rapporter från arbetsgrupper: 

a. Club. Inget att rapportera. 
 
b. School. Rudskogen i Norge faller under nya regler där man inte får köra över 

80 km/h om man inte har internationell licens.  
 
BKK, fulla kurser KK1 och FBG1, kommande kurser lär bli fulltecknade.  
För både GK och BKK är bemanningsläget besvärligt lågt på flera kurser. Vi 
har ett behov av fler instruktörer de kommande åren.  
 
Ca 15 instruktörer och aspiranter är intresserade av att åka till konferensen i 
oktober. Kostnaden är dock oklar än så länge. Vi beslutade att skicka aktiva 
funktionärer med ett maximalt kostnadstak på 75 000 kr.  
 
Grusgruppen vill genomföra en obudgeterad kurs på Stora Holm. Detta är 
dock en intern fråga inom School, där beslutet får tas.  
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På Ordförandemötet beslutades att göra en översyn av examination inom 
School. 
 

c. Web/Info (Uppdateringar av hemsida mm). Inget att rapportera.  
 

d. Valberedning. Inget att rapportera.  
 

     

§ 8. Övriga frågor 
 
 500 st buffar beställda enl. beslut AU. Beslutet stadfästes av styrelsen.  

  
Ivan redogjorde kort från Riksårsmötet i maj.  

  
Riks har föreslagit att vi ska driva frågan om ett förhandsbeslut från 
Skatteverket ang. om vi faller under idrottsförening eller ej. Vi beslutade att gå 
vidare med att kontakta en Revisor och/eller Advokat för att ta fram en möjlig 
väg och preliminär kostnad 
 
Ivan leder till hösten ett förnyat arbete angående frågan att få köra MC i bussfil.   
 

§ 9 Nästa Möte Onsdag 7 september 

§ 10. Mötet avslutas.    

 

 

Ordförande   Sekreterare 

 

Ivan Wåhlström   Björn Uddenberg 


