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Protokoll styrelsemöte #2 kl.18.00 den 6 April, 2021. Mötet sker 
Digitalt, Teams 

Närvarande Stora styrelsen: 
Ivan Wåhlström, Mikael Lundquist, Peter Strandman (Adjungerad), Susanne 
Heikkinen (Valber), Jan Richardsson, Ronnie Martinsson, Tina Drakenfors, Monica 
Kruslock, Björn Uddenberg, J-P Runze 
 
 
§ 11. Mötets öppnande.  

§ 12. Suppleanters eventuella inträde som beslutande. Inte nödvändigt 

§ 13. Godkännande av dagordningen. Godkändes med tillägg om Facebook 

diskussion 

§ 14. Föregående mötesprotokoll. Godkändes. 

§ 15. Inkomna skrivelser. Inga 

§ 16. Ekonomi 

För att få in Monica K i kassörsjobbet, kan vi ha ett separat möte med Monica, Peter, 
Björn, Ivan och Eshan. Ivan återkommer med förslag på datum. 
 
Monica har provat att logga in hos banken och detta fungerar inte, men efter att 
årsmötetsprotokollet är inlämnat kommer accesser att lämnats ut. Adress till Kassör 
ska ändras till Monica K (både hos HB och Nordea) Denna adress får inte publiceras! 
 

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

a. Club. Hur kan vi gå vidare med aktiviteter i Club? Kan vi hitta någon som kan 
dra i Club? 

 
b. School. AK: Kursläget är stabilt, alla kurser är bokade (även väntelistor är 

fyllda). Ny storbanekurs på Falkenberg (28-30 Juni) och Kinnekulle (26-27 
Juli) kommer. Totalt 5 storbanekurser bokade för året. 
 
GK: Gruskurser gjorda av Bengt H i Lidköping med goda vitsord. 
Kommande Avrostningar och Knix är fullbokade, men vi har Instruktörsbrist i 
nuläget. Interndag på förslag för grus, avrostning & Knix. Peter & Björn börjar 
med att gå ut med intresseförfrågan innan vi bokar detta.  
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c. Kanske måste vi hyra in extra toaletter till kursdagar, FHM har krav på antal 
personer per toalett vid en aktivitet. Riks kollar upp.  
 

d. Aspirantutbildning via Resursgruppen är en trång sektor då vi har stort tryck 
på resurssidan. Vi behöver förtydliga de alternativa vägar som finns till att bli 
instruktör. 

 
e. Web/Info (Uppdateringar av hemsida mm).  Ingen ny info 

 
f. Valberedningen. Ingen ny info 

 

§ 18. Övriga frågor 

• Banken har inte fått kopia på protokollet från årsmötet, detta behöver 
lämnas över. Björn ska samla in underskrifter och meddela när klart. 
Ivan kontaktar banken för att ordna allt praktiskt. 
 

• Interndagarna erbjuds till alla inom organisationen. Vi behöver få ut 
info-utskick även till styrelsemedlemmar, inte endast instruktörer. Peter 
S kollar på detta utskick och får till en rutin. 

 

§ 19. Mötet avslutas.      

Nästa möte: 2021-05-18 

 

 

 

Ivan Wåhlström   Björn Uddenberg 

Ordförande    Sekreterare 

 


