
 
Protokoll 2 21-04-12 

 
Datum: 21-04-12 Plats: Telefonmöte Microsoft Teams Kl. 19.00 

Närvarande: Ewa Johansson, Ann-Marie Frendin, Håkan Sevholt, Anki 
Sinkkonen, Palle Werdelin, Lena Werdelin 

Anmält förhinder:  

§ 1  Mötet öppnas 

Ordföranden Ewa Johansson hälsade alla välkomna och förklarade mötet 
öppnat. 

§ 2  Val av justerare 

Lena Werdelin. 

§ 3  Genomgång av föregående protokoll/uppföljning av pågående 
frågor 

Ok 
 

§ 4 Rapporter 

a. Ordförande 
- Inget att rapportera 

b. Vice ordförande 
- Inget att rapportera 

c. Sekreterare 
- Sammanfattning av kongressen 

d. Kassör 
- Ok, diskussion arrende, ev. boka möte med kommunen. Bordlades 
 

e. Övriga 
- Planerar för tävling 22/5 om nuvarande restriktioner släpps. 
- Även bjuda in till 550-lopp 
- Meddela Lena Werdelin om tävlingsdatum, för att boka veterinär 

 

§ 5 Inkomna skrivelser 

 Inga inkomna.  

§ 6 Klubbens ekonomi 

 Se punkt 4 d 



§ 7  492-boxen 

 Ny vinsch och vajer är ordnat, vidare information kommer 

§ 8 Reparationer och underhåll 

a. Gamla vajern till harmaskinen sätts på för att spara den nya till dess att 
rälsen är tillrättad. Dom andra gamla oanvändbara städas undan. 

b. Palle ordnar släpkärran så Conny Tellnor kan lämna in det som ska skrotas. 
c. Palle återkommer om harvning av banan. 

 
§ 9 Träning/Arbetsdag 

a. Pga. gällande restriktioner träning endast för fullvärdiga medlemmar och 
familjemedlemmar, mailutskick och meddelande på Facebook. 

b. Maila ut om arbetsdagen och meddela att möjlighet finns att campa från 
fredag eftermiddag. 

 

§ 10 Arrende 

 Se punkt 4 d, bordlades. 

 
§ 11  Tävlingskalender 2021  

 Klar. 

§ 12 SM 2021  

Bordlades  

§13 Sponsorsgruppen 

a. Palle fortsätter diskussionen med Peter. 
b. Håkan skickar förra årets sponsorer till Palle. 

 

§ 14 Funktionärer 

 Bordlades till nästa möte. 

§ 15 Bidraget från kommunen  

 Bordlades. 

§ 16 WP  

Avtal bör skrivas med WP-klubben, höra med förra styrelsen vem som är 
kontaktperson. Bordlades 

§ 17 Nycklar/koder 

 Bordlades. 



§ 18 Hemsidan 

Styrelsen lämnat åsikter om vad som bör vara med. Lena Werdelin jobbar 
vidare med Sofia, återkommer med löpande information. 

§ 19 Försäljning 

Palle pratar med familjen Bevenros om dom kan tänka sig att distribuera New 
Body-försäljning. 

§ 20 Krista 

 Kommit i gång med sin kurs, kommer att köra varannan vecka fram t.o.m. 18/6. 

§ 21 Övriga frågor 
 Inga inkomna 

§ 22 Nästa möte 
 19/4 via teams 19,00 

 

 

Ordförande: Ewa Johansson  Vid protokollet: Ann-Marie Frendin 

 

 

Justerare: Lena Werdelin 


