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Protokoll styrelsemöte 22-01-19 kl. 19.00 Digitalt möte. 
 
Deltagare: Agnetha Eriksson, Patrik Silverplats, Niklas Lundin, Anders Jonsson, Mats Westerlund, 
Rolle Lundberg, Jan Löfgren, Jonas Blomberg, Stefan Millgård, samt Erik Lundström adjungerad.  
 
Ej deltagande: Maria Syrjälä, Mikael Karlberg, Ulf Klintarp. Valberedningen Ola Arvidsson, Anki 
Randeblad. 
 
§ 93. Mötets öppnande. 
Ordförande öppnade mötet kl. 19.00 och hälsade alla välkomna till digitalt möte. 
 
§ 94. Godkännande av dagordning.  
Val av suppleanter ersättare för frånvarande ledamot Maria Syrjälä, Rolle Lundberg valdes. 
Dagordningen godkändes.  
 
§ 95. Genomgång och godkännande föregående protokoll, 21-12-15. 
Utskickat till alla, godkändes och lades till handlingarna. Frågan om samlad kostnadsbild för utskick 
kvarstår. 200 st. av våra medlemmar har inte angett mailadress. Kostnad för utskick via MC-Folket 
inte klarlagd. 
 
§ 96.  Inkomna skrivelser.  
Intet. 
 
§ 97. Ekonomiskt läge.  
Erik Lundström redogjorde. Läget mycket gott, ingen förändring. I kassa bank sedan förra mötet. 
Bokslutet blir klart så fort uppgifter om Riks-tian inkommer, troligen i slutet av månaden. 
 
§ 98. Rapporter. 
AE redovisade från ordförandemötet. Årets årsmöte planeras av riks. Riks kommer att erbjuda 
central licens för ZOOM. Ala som deltar i årsmöte ska kunna synas i bild under mötet. Mötet ska vara 
väl förberett och även kunna handha en votering.  
Riks vill att vi har focus på information om SMC till körskolor utifrån de lokala förutsättningarna. 
Riks undersöker införande av ett enhetligt ekonomisystem inom hela SMC. Fort Knox ett alternativ, 
det har Norrbotten redan. 
AJ har tillskrivit alla våra Ambassadörer med brev via mail och orienterat om verksamheten för 2022 
samt påtalat att vi hoppas kunna komma på besök denna sommar. Ambassadörerna har tillfrågats 
om att kvarstå inför 2022. 
 
§ 99. Utbildning kursplaner. 
NL redovisade. Ingen förändring sedan förra mötet. Många saker i utbildningsröret. 
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§ 100. Verksamhet.  
Årsmötets verksamhetsberättelse godkändes med införande av sista justeringarna från NL och övriga 
ledamöter tom torsdag. Sedan skriver AJ ut och påbörjar insamling av underskrifter. 
Verksamhetsberättelsen kommer att finnas hos PS i Luleå för undertecknande. PS blir 
sammanhållande för att ha alla original inför årsmötet den 27 februari. 
 
§ 101. Hemsida, Facebook, m.m. 
Redax gruppen för spalten har kommit igång. PS sammanställer. 
 
§ 102. Valberedningen. 
Ordförande AE redogjorde för valberedningens förslag till val inför årsmötet 2022.  
     
§ 103. Övriga frågor. 
Intet 
 
§ 104. Nästa möte. 
16 februari, kl. 19.00. TEAMS. Sekreterare skickar kallelse. Ordförande skickar länk. 
 
§ 105. Mötets avslutande. 
Mötet avslutades 19.35 av Ordförande som tackade alla för visat intresse. 
Snabbt och effektivt möte. 
 

 

 

Anders Jonsson  Agnetha Eriksson 

Sekreterare   Ordförande/Justeras 


