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Protokoll styrelsemöte 11 kl 18.00 den 15/1, 2022.  

Mötet hålls Digitalt 

Lilla styrelsen, närvarande: Ivan Wåhlström, J-P Runze, Björn Uddenberg, Peter 

Strandman, Monica Kruslock, Mikael Lundquist, Jan Rickardsson, Oscar van Heek, 

Ronnie Martinsson Bonde, Peter Brevell.  

 

§ 1. Mötets öppnande.  

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

§ 3. Godkännande av dagordningen.  

§ 4. Föregående mötesprotokoll. Godkändes. 

§ 5. Inkomna skrivelser. Inga.  

§ 6. Ekonomi 

Nya bokföringsbyrån har krävt ID-handlingar för styrelsens medlemmar vilket inte är 

nödvändigt för en förening. Vi har därför valt att söka vidare.  

Bokslutet är i stort sett klart, några detaljer återstår som Monica fixar tillsammans 

med Riks och Mia. Bl a skall Rikstian komma in på intäktssidan.  

 

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

GK har inte fått bekräftelse på alla planerade kursplatser, klart är Viskafors och Stora 
Holm, övriga hoppas vi kunna få bekräftade inom ett par veckor.  
 
V g BKK så planeras Rudskogen under två dagar isf tre som tidigare. Falkenberg 2 
läggs som tre kursdagar isf för två + en interndag. 
 
Grus planerar för interndagar i mars och april för att utbilda de aspiranter och 
instruktörer som nu är engagerade inom grusverksamheten.   
 
För Club framkom ett förslag att göra ett ”poker run” rally med hjälp av våra 
engagerade klubbar. Monica tittar vidare på detta.  
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§ 8. Övriga frågor 
Förrådet är avvecklat. 

Profilkläderna är planerade att börja skickas ut under andra halvan av januari.  

Stormöteshelgen i mars ställs in, delar av kommer med största sannolikhet att flyttas 
till Riksträffen. Möten i mindre funktionsgrupper kommer istället att genomföras 
digitalt.   

Årsmötet planeras att hållas fysiskt den 5 mars. Den planerade lokalen Hjortgården 
har dubbelbokat, varför vi måste hitta en ny lokal i Alingsåstrakten.   

 

§ 9. Nästa möte  7/2 

§ 10 Mötets avslutas.      

 

 

 

 

 

Björn Uddenberg   Ivan Wåhlstöm 

Sekreterare    Ordförande 


