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Protokoll styrelsemöte 4 kl 18.00 den 24/8, 2021.  

Mötet hålls i Hjortgården, Sandbergsvägen 14, Alingsås. 

Närvarande: Ivan Wåhlström, Monica Kruslock, Peter Brevell, Susanne Heikkinen, 

Tina Drakenfors, Ronnie Martinsson, Hans Byström, Peter Strandman, J-P Runze, 

Mikael Lundqvist, Jan Rickardsson, Björn Uddenberg 

 

§ 1. Mötets öppnande.  

§ 2. Suppleanters eventuella inträde som beslutande. Behövs inte. 

§ 3. Godkännande av dagordningen. Godkändes. 

§ 4. Föregående mötesprotokoll. Godkändes. Ännu ej publicerat iom övergången 

till ny hemsida och hanteringen av denna.  

 

§ 5. Inkomna skrivelser 

Från en medlem till Jan Rickardsson angående utnyttjande av bussfiler. Skrivelsen är 

besvarad med det tråkiga beskedet att vi har efter flera års arbete nu har kommit till 

vägs ände i ärendet då det behövs en lagändring som grundförutsättning.  

Från Håkan Ahlenfors ang fortsatt utveckling av grusgrupp.  

§ 6. Ekonomi 

Kassören beskriver läget som gott och i ordning. Vi behöver dock ge redovisningen 

av intäkterna för GK till Monica för att kunna genomföra projektredovisningen. Björn 

gör detta.  

AK sköter Riks men det finns vissa fakturor som kommer direkt till oss. Peter S 

synkar detta med AK ledning och Monica.  

Eventuellt kommer RF även i år att dela ut Corona-stöd via Riks.  

Respektive arbetsgrupp tar fram budgetbehov för resterande 2021 till nästa möte 

(”utbildningsskuld” t ex).  

Därtill tar Peter, Ivan och J-P fram ett förslag till interna profilkläder.   
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§ 7. Rapporter från arbetsgrupper inför 2021 och inför årsmötet: 

a. Club. Vi ska bilda en arbetsgrupp under hösten inför 2022.  
 
b. School. Fulla kurser med väntelistor, dvs vi har ett utbudsunderskott. Vi har 

även svårt att organisera fler kurser pga för få funktionärer, inte minst 
instruktörer. Därtill finns ett behov att komma vidare med gruskurserna.  
Även här är uppdraget att återskapa en arbetsgrupp inför 2022. 
 
Styrelsen ger Utbgruppen uppdrag att ta fram nya kriterier för att få en bredare 
användning av våra instruktörer till 2022. Denna breddning gäller även 
resursgruppen.   

 
c. Web/Info. Vi behöver fler inom styrelsen som har access till nya hemsidan. 

Ivan kontaktar Riks. Våra informatörer behöver komma närmare 
verksamheten, t ex genom att delta i kurser. Referera relevanta punkter från 
styrelsemöten i spalten i MC-Folket.   

 
d. Valberedningen. Önskar bli 3 medlemmar till nästa årsmöte.  

 
§ 8. Övriga frågor 
 
Förrådet i Alingsås är i stort sett tomt. Frågan bordlägges.  

 

§ 9. Nästa möte 

• 13 oktober 

• 10 november 

• 15 december 

§ 10 Mötets avslutas.      

 

 


