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Protokoll styrelsemöte 5 kl 18.30 den 13/10 2021 

Fysiskt på Uggledalsvägen 13, Billdal 

 

Stora styrelsen, närvarande: Ivan Wåhlström, Monica Kruslock, Susanne 

Heikkinen, Hans Byström, Peter Strandman, J-P Runze, Jan Rickardsson, Björn 

Uddenberg, Fredrik Brandberg, Oscar van Heek. 

 

§ 1. Mötets öppnande.  

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

§ 3. Godkännande av dagordningen. Godkändes med ett tillägg under övriga 

punkter, garage för GK-kärran. 

§ 4. Föregående mötesprotokoll. Godkändes. Fredrik lägger upp augusti och 

dagens möte snarast på nya hemsidan.  

§ 5. Inkomna skrivelser. Inga.  

§ 6. Ekonomi 

School redovisar ett preliminärt positivt resultat pga högt bokningstryck, 

uteblivna utbildningar pga Covid -19, Covid-stöd från RF. Vi har dock en 

”utbildningsskuld” efter 2020 och 2021 då inga utbildningar, t ex HLR, har skett 

pga Covid. 

Vi saknar ett uppdaterat bokfört resultat, Monica och Ivan tar fram detta 

tillsammans till nästa möte. 

Budgetarbetet är ännu inte i gång, till nyåret skall en preliminär budget finnas 

framme.  

 

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

a. Club. Vi beslutade att utveckla arbetsgruppen där Monica och Peter har börjat 
med Ivan, Fredrik och Oscar. Tanken är att titta på möjligheterna att arrangera 
större aktiviteter i vårt namn.  

 
b. School. Ett positivt år för både GK och AK med fulla och väl genomförda 

kurser 
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c. Web/Info. Hemsidan är inte uppdaterad och upplevs som svår att arbeta med. 

Fredrik tar på sig att uppdatera denna om han får information att arbeta med. 
Vi kommer att pröva kommunikation på Instagram under 2022.  
 
Därtill har vi ett behov av mer information till våra kanaler. Förslag att arbeta 
fram en kommunikationsplan i samband med Verksamhetsplanen för 2022. 
 

d. Valberedningen. Saknar i dagsläget kandidater till en plats som ledamot, 
Revisor och Revisorssuppleant samt två valberedare.  

 

§ 8. Övriga frågor 
  

a) Förrådet i Alingsås för flyttas till Göteborg. Frågan bordlägges. Ca 5 m2 
behövs.  
 

b) Profilkläder. Arbete påbörjat.  
 

c) Extra årsmöte, val av ny revisor då vår ”lekmannarevisor” har valt att avgå. 
Med hänsyn till tidsförhållanden för annonsering är det inte motiverat att utlysa 
ett extra årsmöte före nästa ordinarie årsmöte. 
 

d) Garage GK kärran. Beslut inom GKs budget.  
 

e) Om det blir rikskonferens så får nya och nyckelfunktioner åka.  

 

§ 9. Nästa möte. 10 november 

§ 10 Mötets avslutas.      

 

 


