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Protokoll styrelsemöte 21-02-10 kl. 19. Digitalt möte. 
 
Deltagare: Agnetha Eriksson, Patrik Silverplats, Erik Lundström, Anders Jonsson, Maria Syrjälä, Niklas 
Lundin, Mats Westerlund, Jonas Blomberg, Stefan Millgård, Jan Löfgren, Rolle Lundberg.  
Valberedning Ulf Klintarp och Ola Arvidsson.   
 
§ 93. Mötets öppnande. 
Ordförande öppnade mötet kl. 19.00, hälsade alla välkomna till digitalt möte. 
 
§ 94. Godkännande av dagordning. 
Dagordningen godkändes. 
 
§ 95. Val av sekreterare. 
AJ ordinarie sekreterare. 
 
§ 96. Genomgång och godkännande föregående protokoll, 21-01-13. 
Lästes upp, godkändes och lades till handlingarna.           
 
§ 97. Ekonomiskt läge.  
Läget gott, oförändrat sedan föregående möte. Rikstian för budget 2021 blev större än förväntat. 
Resultatet för året 2020 redovisades. 
 
§ 98.  Årsmötet 2021.  

• Digitalt möte, med anmälan och röstning, anmälan via hemsidan, Maria lägger ut 
anmälningslänken som går till Maria och Anders. Medlen skriver mailadress namn och 
medlemsnummer. Anders mailar sedan till anmäld medlem länken för årsmötet samt 
instruktion uppkoppling och verksamhetsberättelse. Anders upprättar röstlängd. 

• Säkerhetsanalys genomförd så att ingen obehörig kan ansluta till årsmötet. Endast anmälda 
enligt röstlängden släpps in. Kamerakrav så att alla syns. 

• Röstning med digital handuppräckning prova och fungerade U/A. 
• Dokumentunderskrifter, några kvar, de besöker Patrik S. 
• NBV lokaler och årsmötesordförande. Ordförande, sekreterare och kassör finns i Piteå NBV 

liksom mötesordförande. 
• Konstituerande möte. Anders förbereder med förslag till dagordning. 
• Ambassadörer. Ambassadörer är klart, även Gällivare klart. 

 
§ 99. Valberedningen. 
Redovisade att förslag finns, med någon mindre sak som är kvar. 
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§ 100. Verksamhet 2021.  
• Majrundan, Coronarestrektioner och FHM råd och riktlinjer medför att styrelsen fattar beslut 

om att arbetet startas upp men i övrigt avvaktar vi läget för vidare beslut.  
• Tveksamt råder om genomförandet och tillstånden, det kan anses stötande om vi planerar 

för ett ”normalt” genomförande. 
• Vi förbereder och samtidigt avvaktar så länge. 
• Vi går ut med att planering pågår. 

 
• Klubbkonferens ställs in tillsvidare, förslag att initiera längre fram i vår. 

 
• AJ skriver till SBP Emanuelsson om aktuellt läge med SMC verksamhet. 

 
§ 101. Hemsida, Facebook, m.m. 
Underlag för årsmötet är utlagt.  
MS lägger ut mer info om årsmötet på Facebook, med delad info från hemsidan. 
     
§ 102. Övriga frågor. 
intet 
 
§ 103. Nästa möte. 
Digitalt möte den 27 februari direkt efter årsmötet, med befintlig uppkoppling.  
 
§ 104. Mötets avslutande. 
Mötet avslutades 19.58 av Ordförande som tackade alla för visat intresse. 
 

 

 

 

Anders Jonsson  Agnetha Eriksson 

Sekreterare   Ordförande/Justeras 


