
 

 

 

Ordförandemöte Konferenshelgen 2022 11 19 
Närvarande 
Kansli: Jesper Kristensen 
Riksstyrelsen: 
Rolf Skoog 
Katarina Funseth 
Från distrikten: 
Bengt Dahl Östergötland 
Björn Jakobsson Kronoberg 
Cecilia von Hausswolff Södermanland 
Stefan Jönsson Jönköping 
Johan Karlstens Dalarna 
Åke Hoas Gotland 
Erik Mårtensson Örebro 
Tina Ljungqvist Malm Uppsala 
Mikael Lindén Stockholm 
Mattias Olsson Kalmar 
Solveig Nilsson Västmanland 
Mia Persson Skåne 
Tomas Engberg Jämtland 
Jan Westergren Värmland 
Jan-Peter Runze Västra Götaland 
Ivan Wållström Västra Götaland 
Kent Hård Blekinge 
Mia "Emö" Olsson Gävleborg 
Joakim Sandqvist Örebro 
  

Öppnar mötet 

Rolf Skoog öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
Katarina Funseth utses som sekreterare 
 

Förslag på dagordningen 

Rolf går igenom dagordningen och godkänner den. 
 

Presentation av deltagarna 

Kort presentation av deltagarna. 
  

Förslag ny distriktstia, bordlagt 2020 
Rolf visar det förslag som presenterades i nov. se PP bilder  
Jesper informerade om det som kansliet gör för att hantera de större bankurserna för de stora 
distrikten. De ger en kompensation för den minskning i summan som förslaget för ny distriktstian 
innebär för de distrikts som får hjälp med administrationen av storbane kurser.  
  
Frågeställning lyfts att distriktens styrelser bör få ta upp frågan internt innan de lämnar besked. 
  
Förslag: 
Det nya förslaget med uppräknade siffror skickas ut till distrikten och svar från ordförande kommer 
kansliet till handa senast den 31 januari 2023. Kan även få ut de siffrorna från den tidigare beräkning 
på 2019 siffror. Redovisningen kompletteras med avräkning av avgiften för storbanekurser.  



 

 

 

Riksstyrelsen fattar beslut vid nästkommande styrelsemöte. Effektueras vid utbetalningen under maj 
2023. 
Ordförandemötet kommer överens om att denna hantering var bra och att vi jobba så. 
  
Frågan om Utvecklingskassan och syfte med den kom upp. Den finns för att ge distriktens en 
möjlighet att dra igång nya aktiviteter, medlemsvärvning m.m. Se bifogad länk:  
https://www.svmc.se/smc_filer/SMC%20centralt/Infomaterial/2017/Reglemente%20Utvecklingskass
an%202015-11-06.pdf 
  
Distriktens möjlighet att ge stöd till instruktörer för utbildning beror på det behov efterfrågan som i 
respektive distrikt. Finns inget generellt beslut utan varje distrikt är självbestämmande hur de vill 
hantera ev. ersättning till instruktörer. 
  
Distrikten ser att det kan vara möjligt att använda en del av utvecklingskassan vid ev. logotyp byte. 
Om det blir så kommer det skickas ut fråga till distrikten om de ställer sig bakom ett sådant förslag. 
  

School frågan 

Staffan Nordin School. 
Beskriver struktur, funktion, utbildning.  
Certifiering styr vad som är möjligt. Ligger som grund för vad som är gott nog. 
Utbildningsgruppen 
Är ett viktigt bollplank men har att förhålla sig till certifieringen. 
Examinatorer utses och utbildas av utbildningsgruppen. Ha en spridning i landet och små och stora 
distrikt. 
Utbildningsgruppen kan vara en resurs för verksamheten, interndagar, aspiranter, MCT få stöd i sitt 
arbete som kursverksamhet och utbildning. 
Examinationen 
Samtidig utbildning för aspiranter, Workshops där man jobbar kollega med kollega. Attityd och viljan 
att lära sig. Kunskapsspridning mellan distrikten. 
Extern examination 
Övningsområde, kursledare, mat/fika, aspiranter från flera distrikt, träffas och planera moment. 
Examinatorer från annat distrikt se aspiranter i flera miljöer tillfällen. 
Ekonomi 
1500 för aspirant/examination 
Lokal examination inne bär att 2 examinatorer 6 deltagare 
Distrikten betalar övernattning, övningsområde, mat etc. 
Deltagarna tillgängliga under hela processen planering och informationsöverföring. 
Framåt 
Stärka MCT i sin roll. Checklistor, IUP för MCT, rekrytering av aspiranter, utbilda fler R&R utbildare. 
Bevaka bra representation i utbildningsgruppen, Leta bra platser för examination. 
  
Ordförandegruppen tackar för informationen. 
  
Rolf avslutar mötet och tackar för deltagande. 
  
Vid tangenterna  
  
Katarina Funseth 
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