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Protokoll styrelsemöte 22-02-16 kl. 19.00 Digitalt möte. 
 
Deltagare: Agnetha Eriksson, Patrik Silverplats, Maria Syrjälä, Niklas Lundin, Anders Jonsson, Mats 
Westerlund, Rolle Lundberg, Jan Löfgren, Jonas Blomberg, Stefan Millgård, samt Erik Lundström 
adjungerad.  
Valberedningen Ola Arvidsson, 
 
Ej deltagande: Mikael Karlberg, Ulf Klintarp. 
 
§ 106. Mötets öppnande. 
Ordförande öppnade mötet kl. 19.00 och hälsade alla välkomna till digitalt möte. 
 
§ 107. Godkännande av dagordning.  
Val av suppleanter ersättare för frånvarande ledamot Ulf Klintarp, Rolle Lundberg valdes. 
Dagordningen godkändes.  
 
§ 108. Genomgång och godkännande föregående protokoll, 22-01-19. 
Utskickat till alla, godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 109.  Inkomna skrivelser.  
Intet. 
 
§ 110. Ekonomiskt läge.  
Erik Lundström redogjorde. Läget mycket gott, ingen förändring. I kassa bank sedan förra mötet. 
Bokslutet klart och revisorerna arbetar med bokslutet. 
 
§ 111. Rapporter. 
Ordförande redovisade riks konferenshelg och utbildning digitalt. Genomförs ett antal dagar digital 
form enligt bilaga 1. 
 
§ 112. Utbildning kursplaner. 
MCT redovisade. Många saker i utbildningsröret. Kurs för Råd och Riktlinjer blir i Västerbotten om en 
månad. Kurs i Uppsala, Grus examination. 
 
§ 113. Verksamhet.  
Digitalt årsmöte allt är förberett. Ordförande bokar länk. Maria upprättar på hemsidan, anmälan som 
i fjol. AJ mailar anmälda med länk samt upprättar röstlängd. 
Ordförande och mötesordförande sitter i gemensam lokal, NBV eller Sossestugan. 
AJ skickar ut dokument inför årsmötet till styrelsen även Dagordning för konstituerande möte. 
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§ 114. Hemsida, Facebook, m.m. 
Redax gruppen för spalten skriver efter årsmötet. PS sammanställer och skickar in, 28 feb är redax 
datum. 
 
§ 115. Valberedningen. 
Ola Arvidsson redogjorde för valberedningens förslag till val inför årsmötet 2022.  
     
§ 116. Övriga frågor. 
PS orienterade om arbetet med majrundan och dess organisation. Ett focus område är trafikvakter 
och dess organisation. Ordförande har skickat in ansökan. Rutten från Luleå Södra hamnplan 
förändrad och går nu via stadshuset och norra hamn. Kent Eriksson undersöker var vi äter palt i 
Öjebyn/Piteå. 
 
§ 117. Nästa möte. 
Konstituerande möte, efter årsmötet den 27 februari. 
 
§ 105. Mötets avslutande. 
Mötet avslutades 19.44 av Ordförande som tackade styrelsen för sista mötet före årsmötet. 
 

 

 

Anders Jonsson  Agnetha Eriksson 

Sekreterare   Ordförande/Justeras 


