
 

Protokoll styrelsemöte 2022-03-02, kl. 19:30 Häggeberg 

 Närvarande: Marianne, Frida, Karin, Ann, Sara, Mikael, Patrik, Inge och Erik. 

Joachim för punkten 6). 

1) Mötet öppnades 

Marianne (ordförande) öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Kort presentation av 

bakgrund för nye ordförande och nye vice ordförande Frida. Kort presentation av de 

styrelsemedlemmar som inte presenterade sig efter årsmötet. 

2) Konstituering och arbetsordning för styrelsens medlemmar  

a) Konstituering (bilaga 1) samt fråga om anmälan till förbundsstyrelsen  

b) Genomgång av verksamhetsplan 2022(bilaga 2) – bordläggs till nästa styrelsemöte 

c) Genomgång av 2021 års arbetsordning (se bilaga 3) samt justeringar inför 2022  

Genomgång av alla rollers uppgifter, vissa justeringar. Ann ombesörjer att ändringarna förs 

in i dokumentet och mejlas ut till alla i styrelsen.  

3) Genomgång av föregående mötesprotokoll  

Alla hade läst igenom föregående mötesprotokoll, inga synpunkter.  

4) Ingående och utgående korrespondens  

Ulrika (Studiefrämjandet): Ett antal ekipage som ska utbildas för att hjälpa barn med 

diagnoser, cirka 10 ekipage 10 gånger. Kommunen som ger bidrag som möjliggör detta. 

Ja om det bedrivs som en vanlig kursverksamhet, dvs med att deltagarna är medlemmar och 

att det tas ut en kursavgift. Medlemskap är ett minimikrav, på grund av försäkringar m.m. 

Marianne tar en kontakt med Ulrika och frågar mer, kring hur det är tänkt.  

Styrelsen gav i uppdrag åt VU att fatta beslut om detta.  

Fråga från Rilo om sponsring foder via Monster, ersätter Vigor&Sage med Monster. Klubben 

har förutom avtalet med Rilo även ett avtal med VOM. Mikael kollade upp avtalen och ett 

byte av foder från Vigor&Sage till Monster är inget som påverkar avtalet med VOM. Ann 

meddelar Rilo detta.  

Enkät SBK – Behöver skickas in. 

5) Genomgång av rapporteringsansvariga respektive sammankallande i sektorer och 

arbetsgrupper  

Hanterades under punkter 2c) – arbetsordning. Aktuell fördelning kommer framgå av nästa 

styrelsemötesprotokoll. 

 

 



 

 

6) Övriga frågor  

Hemsidan (Joachim) 

Joachim har haft ett möte med SBK kring nya hemsidan, han har fått se testmiljön, den ser 

bra ut. I mars går sidan live med SBK, efter det kommer distrikten att läggas in i den nya 

miljön, och sen finns det möjlighet för klubbarnas webbsidor att kliva på tåget. Samma 

plattform, utseende mm.  

Kommer vara i stort sett samma funktionalitet som i dag. Vi behöver inte ha drift av en 

plattform. Styrt på rättigheter och betrodda personer.  

Kostnad 150 kr i månaden.  

Vi har hand om innehållet på sidorna, text och bild.  

April kan nog vara aktuellt för klubbar.  

Styrelsen beslutar att ansöka om detta.  

Medlemsregistret gick live i måndags och nu är det bara Karin som kommer in i det. Hon får 

sen i sin tur fördela rättigheter till Joachim och Patrik.  

7) Kommande möten  

a) Datum för kommande styrelsemöten  

18:45 Torsdag 10/3, digitalt möte 

b) Datum för medlemsmöte  

Beslutas på nästa styrelsemöte 

8) Mötet avslutas 

Marianne tackade alla för visat intresse, och avslutade mötet.  

 

Justeras    Justeras 

Ann Milton, sekreterare   Marianne Lindblom, ordförande 

 

 

Justeras    Justeras 
Mikael Berglund   Patrik Öjhage 

 

 

Protokollet har godkänts via mejl och saknar därför fysiska namnunderskrifter 


