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Protokoll fört vid SMC:s styrelsemöte via Teams 2 april 2020,  
Nr 4 verksamhetsåret 2020. 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Ronny Overgaard hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.  

 

§ 2 Närvaro, adjungeringar, val av sekreterare och justerare 

Närvarande från styrelsen var Ronny Overgaard, Larz Glemfors, Pär Nilsson, Katarina 
Funseth, Tomas Bergström, Sven Liljekvist, Anna Eek och Rolf Skoog. Som adjungerade 
deltog generalsekreterare (GS) Jesper Christensen. 

För valberedningen deltar Erik Mårtensson. 

Som mötessekreterare valdes Rolf Skoog och som mötesordförande samt justerare valdes 
Ronny Overgaard. 

 

§ 3 Fastställande av dagordningen 

Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

§ 4 Aktuell information kring nuläget 

Jesper delger det senaste läget: 

• Kansliet är nu indelat i tre skiftslag – Borlänge 1, 2 och Stockholm. Borlänge-teamen 
taggar varandra varje vecka där ett lag jobbar hemifrån, ett finns på kansliet. 
Dagliga personalmöten hålls via Teams, vår personal verkar dela vår analys av 
situationen och står bakom åtgärderna. Det kommer en hel del kontakt från 
Distrikten, i såväl enkla som mer komplicerade frågor. Vi har även stöd från 
samarbetspartners i denna situation vad gäller information och samhällsfrågor. 

• Verksamheten: Beslut kring uppdaterade riktlinjer avseende Corona-hantering för 
School, Travel, träffar, kortege etc är kommunicerade under gårdagen, responsen har 
varit god. Vi förhandlar för närvarande med banägarna för att hitta en rimlig 
kompensation och reducera de ofrånkomliga förlusterna. Knutstorp och Kinnekulle 
har inte kommit med svar, Arlanda och Gelleråsen har kommit med rimliga förslag. 
Det är viktigt för oss att partners som ambulans och banägare finns kvar efter krisen. 

• Distrikten: Utifrån våra uppdaterade rekommendationer har ett antal distrikt redan 
sett över sin verksamhet och ställer in aktiviteter, större såväl som mindre. 

• Internationellt: FIM kör en ”ställ hojen i garaget för att inte riskera att belasta 
sjukvården”-kampanj.  

• Värderingar och policys som vägleder oss i dessa tider: 
- Vi följer regeringens och myndighetenas  
   rekommendationer. 
- Vi tillämpar dessa utifrån riskanalyser och förskönar inte  
   verkligheten. 
- Vi ska inte bidra till ökad risk för ytterligare belastning av  
   sjukvård eller samhälle. 
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• Vi är medvetna om att vi sannolikt kommer att överskrida den tidsram som finns 
angiven i stadgarna för årsmötet. Enligt de exempel som finns från regering och 
myndigheter är detta i enlighet med rekommendationerna i denna extraordinära 
situation. Styrelsen fortsätter sitt arbete tills vidare, sammankomsterna via detta 
media kommer att bli tätare än normalt.  
 

§ 5 Föregående protokoll 

Föregående protokoll 2020-03-20 föredrogs och godkändes.  

 

§ 6 Kommande möten 

Kommande möten via Teams: 

2020-04-24  kl 08.30 – 12.00 

2020-05-15  kl 08.30 – 12.00 

2020-06-16 kl 08.30 – 12.00 

2020-07-10 kl 08.30 – 12.00 
 

§ 7 Övriga frågor 

Inga övriga frågor fanns att behandla 

 

§ 8 Mötets avslutande 

Ordförande Ronny Overgaard tackade deltagarna och förklarade mötet för avslutat. 

 

Protokollförare    Justerare 

 

 

Rolf Skoog    Ronny Overgaard 

Styrelseledamot    Ordförande SMC 

 


