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Protokoll styrelsemöte 6 kl 18.30 den 10/11, 2021. Mötet hålls fysiskt 

Stora styrelsen, närvarande: Ivan Wåhlström, J-P Runze, Jan Rickardsson, Mikael 

Lundqvist, Peter Strandman, Fredrik Brandberg, Björn Uddenberg, Susanne 

Heikkinnen, Monica Kruslock. 

 

§ 1. Mötets öppnande.  

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

§ 3. Godkännande av dagordningen. Godkändes. 

§ 4. Föregående mötesprotokoll. Godkändes. 

§ 5. Inkomna skrivelser.  

Från Transportstyrelsen angående besiktning av våra två släpkärror. Björn U & Sune 

H åtgärdar. 

 

§ 6. Ekonomi 

Vi gick igenom preliminär resultat- och balansräkning för året. Distriktstian för året har 

vi ännu inte fått information om, varför denna intäkt ännu inte finns redovisad.  

Vår nuvarande redovisningsbyrå kan inte fortsätta med SMC fr o m 2022 varför vi 

måste hitta en ersättning. Ivan W och Monica K träffar föreslagna ersättare och tar 

beslut på ny redovisningsbyrå. 

 

§ 7. Rapporter från arbetsgrupper inför 2021 och inför årsmötet: 

a. Club. Förslag på club-träff i vår på Tånga hed har undersökts vidare. Målet är 
bl a att vara en hävstång för våra medlemsföreningar. Ivan, Monica, Fredrik 
och Peter tar arbetet vidare. Det är viktigt att sätta datum snarast.  

 
b. School. Planerar för återtagande av utbildning som uteblivit pga Covid 19, dvs 

2020-21 samt för 2022. Styrelsen ger en budgetram för detta på 250 000 kr. 
Kostnaden täcker utbildningsbehovet över 3 år.   
 

Mikael redovisade Grusverksamheten, just nu har vi 17 intresserade inom 
Väst att arbeta med grusutbildning. Målet för nästa år är att etablera en stabil 
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grund inom distriktet genom främst organisation och utbildning, samt att 
genomföra ett antal aktiviteter för medlemmarna.  
 
Grus blir en egen ”enhet” med budget och planering.  

 
c. Web/Info. Vi behöver lägga ut datum för årsmötet samt efterlysa kandidater till 

förtroendeuppdrag, se nedan.  
 

d. Valberedningen. Tess Ohlander har inte tid att fullfölja sitt uppdrag varför 
Susanne nu är ensam i valberedningen. Hon söker inför nästa årsmöte 
suppleanter, valberedare och intern revisor.  

 

§ 8. Övriga frågor 
  

Förrådet. Vi avslutar förrådet i Alingsås och hyr av Göteborg Nya Bygg AB för 500 kr 
/månad.  

Profilkläder. Ett förslag presenterades med olika ”paket” beroende på vad man gör 
och hur mycket man är aktiv. En max budgetram på 250 000 gavs av styrelsen för 
fortsatt arbete.  

Stormötet. Nu beslutat till 11-13 mars.  

Årsmöte. Hjortgården i Alingsås den 5 mars kl 14. Björn uppdaterar planeringen inför 
detta.  

 

§ 9. Nästa möte. 15/12 

§ 10 Mötets avslutas.      

 

 

Ivan Wåhlström   Björn Uddenberg 

Ordförande    Sekreterare 

 


