
 

Styrelseprotokoll måndagen den 23 februari 2009, kl 18.00 

Lokal: Studiefrämjandet, Solna 

Närvarande: Ragnar Bergståhl, Lennart Larsson, Lennart Lindberg, Inger Larsson och 
Malou Wallén 
Frånvarande: Sanna Lagerman, Carina Arvidsson och Monica Kotander 
Adjungerad: Gunilla Bergendal 
 
1. Mötets öppnande. 
Ragnar hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
2. Godkännande av dagordning. 
Den föreslagna dagordningen godkändes. 
 
3. Föregående mötesprotokoll. 
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
4. Raporter. 
-Ekonomi. Ragnar redogjorde för distriktets ekonomiska situation och meddelade att alla 
klubbar nu fått fakturor tillsända för årets medlemsavgifter. 
 
-Sektorer. Gunilla meddelade att hemsidan nu haft ca 7000 besökare och att en annons 
skickats till alla distriktets klubbar angående hemsidan. För övrigt inga andra rapporter. 
 
-Klubbar. Inga rapporter förelåg. 
 
-Ordförandemötet. Lennart Lindberg rapporterade att uppslutningen varit god och att alla 
deltagare på ett aktivt sätt bidragit till att arbetsgruppen "Bygga Broar" ytterligare fått en hel 
del material att sammanställa och arbeta med. 
 
5. Inkommande och utgående handlingar. 
Senaste SBK-Info genomlästes. Kallelse till SBK:s kongress har inkommit och överlämnas 
vid årsmötet till 2009 års styrelse. 
 
6. Styrelsedokument. 
Ragnar överlämnade till styrelsen arbets- och förhållandedokument över de olika 
arbetsområden som verkar inom distriktet för genomläsning och senare eventuellt 
beslutstagande. 
 
 
 
 



7. Årsmöte.  
Distriktets årsmöte kommer att avhållas på Nacka BK den 11/3 klockan 19.00. SBKs 
Generalsekreterare Peter Rimsby är inbjuden och kommer att föreslås till mötesordförande. 
Till mötessekreterare utsåg styrelsen Gunilla Bergendal. 
 
8.Sektorer. Hur ska de se ut. 
Ragnar meddelade att han haft kontakt med samtliga sektorsansvariga som svarat att dom 
även har lust att kvarstanna i dessa funktioner ytterligare ett år. 
 
9. Mötesdatum. 
Datum för distriktets vårmöte beslutades till den 22 April. Plats ännu ej klar. 
 
10. Valberedningens förslag. 
Valberedningens förslag till styrelse för 2009 genomgicks. Ett fel avseende mandattid 
upptäcktes och rättelse vidtogs. 
 
11. Övriga frågor 
Inger tog upp frågan om att Gunilla inte borde vara adjungerad till alla våra sammankomster 
för att kunna hålla hemsidan aktuell. Styrelsen beslutade att Gunilla skulle ha en stående 
inbjudan så länge hon skötte hemsidan. 
 
12. Mötets avslutande 
Ragnar avslutade mötet. 
 
Vid protokollet:   Ordförande:  
Lennart Lindberg   Ragnar Bergståhl 
 


