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Minnesanteckningar från SMC:s Distriktordförandemöte via TEAMS 2020-05-07. 
 
Närvarande: 
Jesper Christensen Kansliet 
Ronny Overgaard Riks Ordförande 
Anna Eek Riks AU 
Rolf Skoog Riks AU 
Maria Lind Kansliet 
Johan Dalarna 
Björn Kronoberg 
Lotta Uppsala 
Ingrid Skåne 
Erik Örebro 
Mia Gävleborg 
Agnetha Norrbotten 
Tor Västmanland 
Mattias Stockholm 
Cecilia Södermanland 
Tomas Jämtland 
Roger Blekinge 
Fiffi Östergötland 
Ingvar Värmland 
Leif Jönköping 
Niklas Västerbotten 

 
§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Ronny Overgaard hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet. 
 

§ 2 Närvaro, adjungeringar, sekreterare och justerare 

Deltagande från AU var Ronny Overgaard, Anna Eek och Rolf Skoog. Jesper Christensen deltar 
som adjungerad. Rolf Skoog valdes att föra minnesanteckningar.  
 

§ 3 Rapport den aktuella situationen Riks 

• OECD-konferensen – i samband med planeringen av konferensen i Saltsjöbaden 
briserade Corona-situationen internationellt.  

• SMC Riks har hanterat situationen snabbt och koncist. SMC kommer att klara en 
nedstängning av aktiveteterna om än de skulle komma att omfatta resterande del av 
verksamhetsåret tack vare att vi byggt upp en rimlig kassa.  

• Resorna är inställda till 15/6, även Norge-resorna under juli kommer att ställas in (Norge 
stänger enligt nuvarande förslag gränserna till 15/8). 

• Finansiella resultatet är just nu prognosticerat till att relativt 
väl följa budget. Medlemsmässigt ligger vi på samma nivå 
som under fjolåret. 

• SMC Riks har fått påstötningar från försäkringsbolag som 
inte ser att det är förenligt med deras intresse att i 
nuvarande läge köra kursverksamhet på bana. Bolagen 
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följer samhällets intentioner och trycker ut ansvar på individerna. 

• SMC:s medlemmar har just nu donerat ca 82 kkr av återbetalda kursavgifter till stöd för 
vår verksamhet. 

 

§ 4 Aktiviteter 

• Årsmöte 2020 – reservplanen är Romme 2020 alternativt Konferenshelgen i November. 
Problematiken kring kryptering och röstning diskuterades, styrelsen äger fortsättningsvis 
frågan. 

• Mälaren runt och Riksträffen är ännu inte inställda, beslut kommer att fattas med 
fastställda beslutsdatum. Sista juni gäller för kallelse till årsmöte, för övriga aktiviteter 
gäller slutet av juli. 

 

§ 5 Distriktstian 

Den arbetsgrupp med deltagare från distrikt och kansli som utarbetat ett förslag till reviderat 
reglemente för Distriktstian med ambition att säkerställa att alla distrikt kan ha en fullgod 
representation vid våra gemensamma aktiviteter och konferenser presenterade sitt förslag. Det 
nya förslaget innebär att Distrikten får möjlighet att skicka fler deltagare till våra konferenser och 
att Riks sponsrar en del av det nya förslaget med pengar utöver Distriktstian. 
 
Ordförandena tar upp förslaget med sina styrelser och återkommer till i första hand Gunilla 
Jernberg innan sista juni 2020. 
 

§ 6 Diverse 

Inga övriga frågor anmälda.  
 
Ronny frågade efter uppfattning om mötesformen, de flesta var positivt överraskade över 
effektiviteten. Det är dock problem att upprätta förteckning över deltagare och 
distriktsrepresentation när deltagare loggar in via andra mailadresser än de som anmälts till 
kansliet och med andra namn än distriktstillhörighet. Här finns utrymme för effektivisering, ett par 
alternativ kan vara att endera starta mötet med upprop av Distrikt varefter deltagaren svarar med 
sitt namn eller att namnet i mötet t ex väljs till ”distrikt - förnamn”. 

 
§ 7 Mötets avslutande 

Ordförande Ronny Overgaard tackade deltagarna och avslutade därefter mötet. 

 

 

Vid pennan:   Justeras 

 

Rolf Skoog   Ronny Overgaard 

Styrelseledamot   Ordförande 


