
VÄSTRA MOTORSPORTFÖRBUNDET PROTOKOLL STY 4/22 

 STYRELSESAMMANTRÄDE 

 

 

Tid Onsdag den 6 april 2022 kl 17.00 – 21.15  

 

Plats Stenungsbaden Yacht Club, Stenungsund 

 

Deltagare Mikael Dalåsen, ordförande 

 Maria Ivarsson 

 Markus Johansson 

 Christina H Klemetz 

 Åke Knutsson 

 Malin O Kronberg 

 Anders Källgren 

Gäster Bengt Ahlgren, Hedersordförande 

 Jonas Gustafsson 

 

 

 

39 ÖPPNANDE 

Ordförande Mikael Dalåsen hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. 

Därefter överlämnade han diplom för 2021 års Utbildningsstipendium till Jonas 

Gustafsson som tyvärr hade förhinder att närvara på årsmötet i februari när priset första 

gången skulle delas ut. 

 

40 JUSTERARE 

 Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Markus Johansson. 

 

41 DAGORDNING 

 Fastställdes dagordning för sammanträdet. 

 

42 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

Efter genomgång och kommentarer godkändes styrelseprotokoll sty 2/22 och 3/22. 

 

43 EKONOMIRAPPORT 

Styrelsen tog del av kassörens ekonomirapport per den 4 april 2022 som studerades och 

därefter lades till handlingarna. 

 

44 SVEMO FÖRBUNDSMÖTE 

 De närvarande som deltog vid rubricerat möte lämnade rapporter och synpunkter på  

 arrangemanget samt kommenterade genomförande och beslut. 

 

45 KOMMITTÉ OCH GRENANSVARIGA 2022 

 

 45.1  MOTOCROSSKOMMITTÉ 

 Styrelsen utsåg: 

 Ola Andersson, sammankallande 

 Thony Ahlgren 

 Martin Gustavsson 

 



 

 45.2  ENDUROANSVARIG 

 Styrelsen utsåg: 

 Magnus Ahlgren 

 

 45.3  ASFALTANSVARIG (Roadracing/Minimoto, Dragracing, SuperMoto) 

 Styrelsen utsåg: 

 Fredrik Hansson 

 

 45.4  TRACKRACINGANSVARIG 

 Styrelsen utsåg: 

 Bernt-Åke Eriksson 

 

 45.5  TRIALANSVARIG 

 Styrelsen utsåg: 

 Peter Folkeson 

 

46 DIGITALISERING 

 Styrelsen beslutade att från Svemo beställa mailadresser till Mikael och Markus samt en  

 adress för inkommande fakturor. 

 Anders fick i uppdrag att till nästa sammanträde ta fram förslag på hur styrelsen kan  

 använda sig av digital molntjänst för lagring och arkivering av filer. 

 

47 UTBILDNING 

 

 47.1  Genomförda utbildningar 

 Maria rapporterade från genomförandet av fyra olika funktionärsutbildningar som  

 genomförts under våren. Efter att styrelsen gjort en ekonomisk genomgång av de olika 

 utbildningarna, beslutades att i fortsättningen krävs minst tio anmälda deltagare för att en 

 utbildning ska genomföras. Vid framtida utbildningar ska deltagarna ges möjlighet att  

 lämna individuellt omdöme om utbildningens genomförande. 

 

 47.2  Erfarenheter av IUP 

 Distriktet har nu under två år genomfört utbildningar i det nya digitala utbildningsystemet 

 IUP och erfarenheterna från dessa diskuterades och analyserades. Några utbildningar har 

 varit helt digitala medan några har genomförts digitalt och kompletterats med fysisk träff. 

 

 47.3  Arvoden/ersättningar   

 Styrelsen konstaterade att det råder oklarheter för närvarande om nivåer på arvoden och 

 ersättningar till kursledare och föreläsare vid distriktets utbildningar. 

 Maria och Kicki fick i uppdrag att till kommande sammanträde ta fram förslag som  

 styrelsen kan diskutera och eventuellt fastställa beloppen. 

 

48 STORFORUM 2022 

Styrelsen beslutade att arrangera konferensen Storforum preliminärt den 22-23 oktober 

som denna gång ska riktas mot ledare inom distriktet. Mikael och Markus fick i uppdrag 

att arbeta vidare med konferensen och återkomma med förslag på aktivitet och plats för 

konferensen. 

 

 

 



 

49 BESÖK PÅ TÄVLINGAR INOM DISTRIKTET 

 Styrelsen beslöt att låta sig representeras vid ett antal tävlingar som arrangeras inom  

 distriktet under året. Efter genomfört besök lämnar ledamoten en enkel rapport till  

 styrelsen. 

 

50 PROFILKLÄDER 

 Förbundet har ändrat namn och av den anledningen finns det skäl till att utrusta 

distriktets styrelse och ledare med nya profilkläder. Styrelsen diskuterade omfattning 

och kostnader för inköp. 

   

51 ARBETSBESKRIVNINGAR 

 Beslutade styrelsen att nuvarande arbetsbeskrivningar för styrelse och ledare inom  

 distriktet ska bli föremål för uppdatering på kommande konferensen Storforum. 

 

52 RAPPORTER FRÅN RESPEKTIVE ANSVARSOMRÅDEN 

 Ledamöterna lämnade muntliga rapporter från sina respektive ansvars- och 

 intresseområden. 

 

53 SAMMANTRÄDESPLAN 2022 

 Styrelsen beslutade att genomföra styrelsesammanträden enligt följande: 

 24 maj digitalt via Teams, 23 augusti digitalt via Teams samt 19-20 november fysiskt. 

    

54 NÄSTA SAMMANTRÄDE 

 Styrelsen beslutade sammanträda nästa gång den 24 maj klockan 19.00 via Teams. 

 

55 AVSLUTANDE 

 Ordförande tackade för kvällens sammanträde och avslutade detsamma.  

 

 

 

 

 

 

     Vid protokollet 

 

 

  

Justeras - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 Mikael Dalåsen, ordförande  Åke Knutsson, sekreterare 

 Godkänt via mejl 2022-04-07 

 

                       

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 Markus Johansson, justerare 

 Godkänt via mejl 2022-04-07  


