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Protokoll styrelsemöte 12, kl.18.00 den 7/2, 2022  

Mötet hålls Digitalt,  

Lilla styrelsen (Ivan W, Jan R, Mikael L, Peter B, Peter S, Ronnie M, Susanne H, 

Monica K, Oscar v H, JPR) 

§ 1. Mötets öppnande.  

§ 2. Suppleanters eventuella inträde som beslutande.  Behövs ej 

§ 3. Godkännande av dagordningen. OK 

§ 4. Föregående mötesprotokoll. Godkändes 

§ 5. Inkomna skrivelser.  Inga 

§ 6. Ekonomi 

Årsbokslutet, Hur långt har bokslutet kommit? → Alla dokument inkommit till 

revisorn. Revisionsrapporten saknas, bör vara klart snart 

Årsmöte signerat från 2021 ej hittat, kan Björn hitta detta? Skicka kopia till 

revisorn 

Frågan om ny bokföringsbyrå → ”Kontera mera” ett möjligt alternativ, Monica 

kollar och sammankopplar med Ivan 

§ 7. Rapporter från arbetsgrupper inför 2022 och inför årsmötet: 

 
a. School. Planering och budget, Utbildningshelg, grusläget, → Alla kurser ligger 

upplagda och planering klar. Gruskurs, tre tillfällen i mars och ett i april. 
Examinering i plan. Fem instruktörer planeras att skickas till examination, 
tillsammans med fyra deltagare (tot 9 pers). 

b. Valberedningen → Revisor kandidater saknas, förhoppningsvis hittar vi 
kandidater till årsmötet 

c. Club → Förslag på poker-run den 14 maj, Monica håller i trådarna tillsammans 
med Mikael 

 
 
§ 8. Övriga frågor 
  

Profilkläder → Kläder utskickat till alla berörda (några undantag där någto plagg är 
restnoterat) De ofullständiga paketen skickas ut nu och kompletteras när plaggen 
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kommit in i lager. JPR meddelar leverantören. För SMC blir detta en liten extra 
kostnad  

Riksårsmötet → Båstad i maj. Från styrelsen kommer Ivan, Ronnie och JPR att vara 
med. Björn ska frågas om han är intresserad och Mikael+ Monica ska stämma av 
läget med den planerade Club idén, datumkonflikt. 

Anmälan sker av varje person själv, men Ivan vill ha mail-info om vilka som kommer. 

Årsmöte. mötesordförande → Styrelsen föreslår Peter Strandman 

Arbetet med årsmötesdokumenten Budgetarbetet? → Budget summerad, inga 
kommentarer 

 

§ 9. Nästa möte → Årsmöte 5 mars, styrelsemöte kl 10.00 (Grand hotell 

Alingsås) Årsmöte start kl 14.00 

Print-outs måste förberedas till årsmötet, Björn eller Jan kan fixa. 

Gratifikationer bör förberedas 

Kan vi fixa nya mössor till årsmötet som give-away? JPR kollar med leverantören. 

200 mössor ska köpas in för olika aktiviteter. JPR beställer 

§ 10 Mötets avslutas.      

 

 

 

JP Runze   Ivan Wåhlstöm 

Vice Ordf.   Ordförande 

 

Jan-Peter Runze (23 Feb 2022 22:14 GMT+1)
Jan-Peter Runze
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