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Protokoll fört vid sammanträde 181213 
 

Närvarande: Mia Breding, ordförande 

Bo Jonsson 

Göran Kullberg 

Ingrid Roth     

Kenneth Fredriksson 

Kjell Starlander 

 Mona Nyberg 

Olle Axne 

  

  

 

§ 34 Mötets öppnande 

Ordförande Mia Breding förklarade dagens möte öppnat. 

 

§ 35 Godkännande av föredragningslista 

Förslag på föredragningslista till dagens möte godkändes 

 

§ 36 Föregående protokoll 

Föregående protokoll från 181115 godkändes och lades till handlingarna.    

 

§ 37 Ekonomi 

Skatteverket har meddelat att förra årets inkomst inte föranleder någon beskattning. Något i 

övrigt på ekonomisidan fanns inte att redovisa sedan föregående möte. 

 

§ 38 DM-Veteraner   

Antalet anmälningar till helgens DM-tävling för Veteraner är mycket blygsamt, endast 5 par är 

anmälda. För att garantera en finalplats i SM-finalen krävs minst 8 par. Om inte det antalet nås 

kan plats finnas om kvoten över riket räcker till en finalplats. Med 5 par kommer kvoten troligen 

upp i endast 0,4 vilket inte ger någon finalplats. Beslöts därför att flytta fram tävlingen till 26/1 

och då göra ett nytt försöka.   

 

§ 39 Kompletterande tävlingsledarutbildning 

Bosse och Mia informerade om genomförandet av den kompletterande tävlingsledarutbildningen 

för steg 2 och 3 som skall genomföras för att licensen skall fortsätta att gälla. Endast en person 

återstår vilket innebär att vi har 6 klara tävlingsledare varav en med steg 3 licens. 

  

 

 

  



  

§ 40 Förändring av valda revisorer för innevarande verksamhetsår 

Vid årsmötet valdes Åsa Axne som revisor tillsammans med Leif Trapp. Det har nu konstaterats 

att eftersom Olle Axne sitter i styrelsen så är valet av Åsa Axne inte lämpligt som revisor. Därför 

har styrelsen beslutat att ta bort Åsa som revisor och istället får en av revisorssuppleanterna gå in 

i hennes ställe.  

 

§ 41 Tidpunkt för nästa sammanträde 

Beslöts att nästa sammanträde blir torsdag 10 januari med start 17.30. 

 

 

§ 42 Övriga frågor 

Ingrid meddelade att hon kunde passa på att köpa priser till Ingrid Roths Vandringspris när hon 

hade tillfälle vid en resa i mars vilket lät praktiskt och bra.  

 

§ 43 Avslutning 

Ordföranden förklarade dagens möte avslutat. 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Kenneth Fredriksson   Mia Breding 

sekreterare    ordförande 


