
VÄSTRA MOTORSPORTFÖRBUNDET PROTOKOLL STY 2/23 

 STYRELSESAMMANTRÄDE 

 

 

 

Tid Fredag den 17 februari 2023, klockan 17.00 – 19.15 

 

Plats Quality Hotel, Vänersborg 

 

Deltagare Mikael Dalåsen, ordförande 

 Maria Ivarsson 

Markus Johansson 

 Christina H Klemetz 

 Åke Knutsson 

Anders Källgren 

 

 

19 MÖTETS ÖPPNANDE 

 Ordförande Mikael Dalåsen hälsade alla välkomna till kvällens sammanträde samt  

 förklarade detsamma för öppnat. 

 

20 PROTOKOLLJUSTERARE 

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

 

21 DAGORDNING 

 Utsänt förslag till dagordning godkändes. 

 

22 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

 Efter genomgång och kommentarer godkändes protokoll 1/23. 

 

23 BUDGET 2023 

Ärendet var bordlagt sedan förra sammanträdet i avvaktan på att kommittéer och 

grenansvariga skulle inkomma med sina äskanden. 

Efter genomgång kunde styrelsen fastställa budget för verksamheten 2023. 

 

24 SDF-ÅRSMÖTE 2023 

 Styrelsen gick igenom möteshandlingarna för förestående SDF-årsmöte samt utfördes  

praktiska förberedelser inför mötet. Styrelsen kunde med glädje notera det stora 

förväntade deltagarantalet vid årsmötet. 

 Styrelsen beslutade att vid årsmötet föreslå att, styrelsen fram till ordinarie årsmöte 2024  

 ska bestå av ordförande och sex ledamöter. 

 

25 UTBILDNING 

Utbildningsansvarige rapporterade kring de utbildningar som styrelsen tidigare beslutat 

skulle genomföras under våren men som tyvärr nu inte kan genomföras på grund av det 

ringa intresset att delta. Styrelsen hoppas kunna återkomma vid ett senare tillfälle under 

året och göra ett nytt försök.  

Vidare rapporterade Utbildningsansvarige från möte med Svemo Utbildningskommitté. 



26 IT 

 Vid förra styrelsesammanträdet beslutades att bilda en arbetsgrupp som ska arbeta med  

vår hemsida och sociala medier. Styrelsen beslöt nu att medlemmarna i gruppen i stället 

utgör en IT-kommitté. 

Vidare beslöt styrelsen att ärende om IT ska finnas på alla ordinarie 

styrelsesammanträden framledes. 

 

27 RAPPORTER 

Ledamöterna lämnade muntliga rapporter från sina respektive ansvars- och 

intresseområden. 

 

 

28 AVSLUTANDE 

 Ordförande tackade styrelsens ledamöter för det gångna arbetsåret och för allt arbete  

som utförts.  

 

 

 

 

 

 Ordförande    Vid protokollet 

 

 

 

Godkänt via mejl 2023-02-20 
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 Mikael Dalåsen   Åke Knutsson 

  

 

 

 

 Justerare 
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Christina H Klemetz 

 

 

 

 

 

 

  


