
VÄSTRA MOTORSPORTFÖRBUNDET PROTOKOLL STY 5/22 

 STYRELSESAMMANTRÄDE 

 

 

 

 

Tid Tisdag den 24 maj 2022 kl 19.00 – 21.30  

 

Plats Teams 

 

Deltagare Mikael Dalåsen, ordförande 

 Maria Ivarsson 

 Markus Johansson 

 Christina H Klemetz 

 Åke Knutsson 

 Anders Källgren 

 

 

 

56 ÖPPNANDE 

Ordförande Mikael Dalåsen hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. 

 

57 JUSTERARE 

 Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Christina H Klemetz. 

 

58 DAGORDNING 

 Fastställdes dagordning för sammanträdet. 

 

59 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

Efter genomgång och kommentarer godkändes styrelseprotokoll sty 4/22. 

 

60 EKONOMIRAPPORT 

Styrelsen tog del av kassörens ekonomirapport per den 23 maj 2022 som studerades, 

kommenterades och därefter lades till handlingarna. 

 

61 DIGITALISERING 

 Styrelsen tog åter upp frågan om att i fortsättningen använda sig av One Drive som är en 

 molntjänst och förenklar lagring och arkivering av dokument och filer. 

Anders tar fram en enkel manual som styrelseledamöter och ledare som har behov, kan ta 

del av vid kommande ledarkonferens Storforum. 

 

Vid tiden för sammanträdet hade ordförande och vice ordförande fortfarande inte erhållit 

utlovad Svemo-mail. 

 

62 ARVODE TILL KURSLEDARE/FÖRELÄSARE 

Styrelsen fastställde arvoden enligt bilaga som utgår till kursledare och föreläsare vid 

utbildningar i distriktets regi.  

 

  

 

 



 

 

63 STORFORM 2022 

 Styrelsen beslutade att genomföra konferensen Storforum den 22-23 oktober 2022 på  

 Bohusgården i Uddevalla. Konferensen kommer att rikta sig till alla distriktsledare. 

 Mikael och Markus jobbar vidare med innehåll och aktiviteter vid konferensen. 

 Sekreteraren sänder snarast en preliminär inbjudan till deltagarna. 

 

64 TEAMSMÖTE MED SVEMO STYRELSE 

 Samtliga SDF-styrelser är inbjudna till ett möte via Teams med Svemo styrelse den 15  

 juni. Styrelsen noterade punkter som styrelsen vill få belysta vid mötet. 

  

65 TÄVLINGSBESÖK 

 Vid förra mötet beslöt styrelsen att man ska vid lämpliga tillfällen låta sig representeras  

 vid tävlingar inom distriktet. 

 Styrelsen tog del av Åke´s skriftliga rapport från besök vid Kungsbacka TK:s SM-Trial 

 den 7 maj. 

 

66 RAPPORTER FRÅN RESPEKTIVE ANSVARSOMRÅDEN 

 Ledamöterna lämnade muntliga rapporter från sina respektive ansvars- och 

 intresseområden. 

    

67 NÄSTA SAMMANTRÄDE 

 Styrelsen beslutade sammanträda nästa gång den 23 augusti klockan 19.00 via Teams. 

 

68 AVSLUTANDE 

 Ordförande tackade för kvällens sammanträde och avslutade detsamma.  

 

 

 

 

 

 

     Vid protokollet 

 

 

  

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

 Mikael Dalåsen, ordförande  Åke Knutsson, sekreterare 

 Godkänt via mejl 2022-05-27 

 

                       

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

 Christina H Klemetz, justerare 

 Godkänt via mejl 2022-05-28  


