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Protokoll från styrelsemöte 

2010 10 11, kl 18.30 
Plats: Stockholmsavdelningen 

Protokoll nr 10. 
 
 
Närvarande: Lennart Larsson, Lotta Berntson, Lennart Lindberg, Lars 
Magnusson, Lotta Ahlberg-Wennersten. 
Anmält förhinder: Malou Wallén, Lorentz Ogebjer, Inger Larsson, Maud 
Steinrud, Gunilla Bergendal. 
 
 
1. Mötets öppnande 
      Ordförande Lennart Larsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
2. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes med tillägg utskick från Förbundsstyrelsens 
valberedning och planering julbord för distriktsstyrelse och sektor 
ansvariga. 

 
3. Föregående mötesprotokoll 
    Protokoll nr 8 och protokoll nr 9 godkändes och lades till handlingarna. 
                           
4. Rapporter. 
    Ekonomi:   

Ekonomin är fortsatt god. 
 
    D-HUS:  

Utformning av målstyrd verksamhetsplan och budget påbörjad. 
Styrelsen beslutade att ge D-HUS i uppdrag att skicka ut en enkät till 
samtliga distriktets klubbar med frågor gällande effekter av 
vykortsutskicket. 
  
TÄS: 
Prov för uppgradering av klass 2 domare till klass 1 samt domarprov för 
kvarvarande aspiranter planeras till längre fram nästa år. 



 2 

 
    AG Rally: 

Instruktörsutbildning påbörjad. 
 
    Klubbar: 

Norrortsklubbarnas ordförande alt. viceordförande fått inbjudan med tre 
förslag på datum för första gemensamma träffen.  
 
Arbetsgrupper inom styrelsen: 
Lennart Larsson gjort jämförelse mellan gamla styrelsedokumentet och 
förslaget på det nya. 
Beslutade att Lennart Larsson utarbetar ett nytt förslag med utgångspunkt 
från kvällens diskussioner.  
Till nästa möte skall Lennart Larsson komma med ett förslag på hur vi skall 
arbeta med sektorerna gällande uppföljning och målstyrning. 
 
5. Inkommande och utgående handlingar.  
Fanns inga handlingar att behandla. 
 
6. Övriga frågor 
Beslutade att riva upp beslut från protokoll nr 8 gällande att ta fram 250 st. 
”bilstripes” p.g.a. priset blev dubbelt så dyrt. Vi inväntar nytt erbjudande.  
Beslutade att Lennart Larsson skickar en förfrågan till valberedningen om 
vilka som kan tänka sig omval i FS.  
Lennart Lindberg fick i uppdrag att boka Julbord. 

 
7. Nästa möte 
    Nästa möte är den 9 november kl. 18.30 på Stockholmsavdelningen. 
 
8. Mötets avslutande 
    Ordförande Lennart Larsson tackade för visat intresse och avslutade 
    mötet. 
 
 
 
 
Lennart Larsson                                                    Lotta Ahlberg Wennersten 
Ordförande                                                            Vice Sekreterare 


