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Protokoll styrelsemöte 21-10-07 kl. 19. Digitalt möte. 
 
Deltagare: Agnetha Eriksson, Patrik Silverplats, Maria Syrjälä, Niklas Lundin, Anders Jonsson, Mats 
Westerlund, Jan Löfgren, Rolle Lundberg samt Erik Lundström. 
 
Ej deltagande: Ulf Klintarp, Jonas Blomberg, Stefan Millgård, Mikael Karlberg. 
 
 
§ 58. Mötets öppnande. 
Ordförande öppnade mötet kl. 19.07 och hälsade alla välkomna till digitalt möte. 
 
§ 59. Godkännande av dagordning.  
Val av suppleanter ersättare för frånvarande ledamöter, nej. Dagordningen godkändes.  
 
§ 60. Genomgång och godkännande föregående protokoll, 21-09-09. 
Utskickat till alla, godkändes och lades till handlingarna.  Säsongsavslut för utbildningsorganisationen 
inte genomfört ännu,         
 
§ 61.  Inkomna skrivelser.  
Anmodan att beställa västar, MCT handlägger. Uppdatering av övningsplatser har MCT rapporterat 
till Riks. 

§ 62. Ekonomiskt läge.  
Erik Lundström redogjorde. Läget mycket gott. Överlämning kassör pågår.  
 
§ 63. Utbildning kursplaner. 
Datum och plats för SMC Storkurs har inte beslutats ännu, vi avvaktar.  
Säsongsavslut för utbildningsorganisationen inte genomfört, planeras. 
SMC Västar för instruktörer och resurser, de som har behov anmäler till MCT senast i november.        
 
§ 64. Verksamhet.  
Hojfikat, vi avvaktar så länge då lokalen är trång och smittspridning skulle kunna befaras. 
 
Diskussion om vår planeringshelg. 

• Beslutades att vi genomför det digitalt enligt samma modell som 2020. 
• Indelning i 2 rum. Utbildning samt Styrelse/Event. 
• MCT planerar utbildning. 
• Datum den 20 november kl. 10 till 15. 
• Planering påbörjas med program över dagen, utbildning kräver mer tid än Styrelse/Event. 
• TEAMS nyttjas, ordförande hanterar. 
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§ 65. Hemsida, Facebook, m.m. 
MS och PS fortsätter och uppdaterar hemsidan den verkar klar.  
Maria fortsätter att justera och städa. 
PS resursdokument är klart. 
     
§ 66. Övriga frågor. 
Patrik är i behov av tips och råd med kommande spalter. Har Ni något kontakta PS. QR-koden var bra. 
SMC Boken skall uppdateras, stoppdatum brukar vara i mitten av december. Börja samla de 
ändringar som Ni känner till. 
PS och AJ hanterar förslag till årsmötesdatum. Detta så att vi kan annonsera i spalten en månad före 
årsmötet. Förslag till datum kommuniceras till styrelsen. 
 
ANM. PS och AJ föreslår datum för årsmöte den 27 februari kl. 13.00.  
Annons i MC-Folket nr 2, spalten med stoppdatum den 6 december. V 3 utges tidningen. 
Beslut tas den 3 november.  
 
§ 67. Nästa möte. 
Digitalt möte den 3 november, kl. 19.00. TEAMS, ordf. skickar länk, sekr. kallelse.  
Planeringsdag den 20 november, digitalt via TEAMS. 
 
§ 68. Mötets avslutande. 
Mötet avslutades av Ordförande som tackade alla för visat intresse. 
 

 

 

 

Anders Jonsson  Agnetha Eriksson 

Sekreterare   Ordförande/Justeras 


