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Närvarande: Hans Bergström (HB), Said Morell (SM), Stig Pettersson (SP),  
Lennart Ekbäck (LE), Lisbeth Ellström (LiE), Andreas Feuk (AF),         
Per Mattsson (PM), Anna Boldt (AB), Kari Kuneinen (KK).  
 

Ej närvarande: Bengt Svensson (BS), adj 
Plats: Telefonmöte 
 

 

1. Mötets öppnande. HB hälsade välkommen och förklarade mötet 
öppnat. 

2. Godkännande av 
föredragningslista. 

Förslag till föredragningslista har skickats ut av 
GS. 

Beslut: Föredragningslistan godkändes. 

3. Val av sekreterare SP föreslogs till sekreterare för mötet. 

Beslut: SP valdes till sekreterare. 

4. Val av justerare LiE föreslogs till justerare. 

Beslut: LiE valdes till justerare. 

5. Genomgång av föregående   
mötets protokoll samt 
åtgärdslistan. 

Genomgång av föregående mötets protokoll. 
Utförda punkter på åtgärdslistan avfördes. 

   
Beslut: För övrigt godkändes protokollet i sin helhet.  

6. Skrivelser och rapporter. I en skrivelse rapporterade GS Bengt Svensson 
hur långt det framskridit med kartläggning av den 
lokala verksamheten. 

Knappt 50% av klubbarna(66st) har skickat in 
verksamhetsberättelse. 

  Beslut: BS skickar ytterligare påminnelse till de klubbar 
som inte skickat in verksamhetsberättelsen. 
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Forts. skrivelser och rapporter. BS rapporterade att motioner till EMF skall vara 
inskickat senast 18 juni 2006. SBGF har f.n. inga 
motioner att inlämna. 

  Beslut: HB ansvarar för att inkomna motioner skickas ut 
för kännedom till styrelsen.  

7. Ekonomisk rapport. Genomgång av ekonomisk rapport.  

  Beslut: Rapporten godkändes. 

8. Kommittérapporter. VU 

Janne Strandberg måste få klara besked hur 
anställningen kommer att se ut i framtiden. VU 
har i uppgift att bevaka detta. 

   Beslut: Beslut i frågan kommer att verkställas vid första 
styrelsemötet i höst. HB kallar till nytt VU-möte. 

Forts. kommittérapporter. Internationella. 

Rapporterade att det skall kallas till ett 
internationellt möte inom kort. 

Forts. kommittérapporter  

 

Sportchef/Landslagskommittén.  

Allt är under kontroll när det gäller de olika 
landslagen. 

Forts. kommittérapporter. Framtid. 

HB informerade om en ev. försäljning av vårt 
HCP Online till andra länder. 

Det blev en del diskussioner som föranledde till 
vidare utredning. 

                                      Beslut:  

               

  

IU ser över förslaget och kommer med förslag 
hur de ser på försäljning med både för och 
nackdelar. 

VU tar beslut i frågan 12 juni. 
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Forts. Framtid.                              

 

HB har tillfrågat en del personer om de vill ingå i 
en grupp som kan uppdatera hemsidan under 
semesterperioden. 

Följande personer har svarat ja på frågan. 

Hans Bergström, Per Olsson, Bengt Svensson, 
Richard Andersson. 

Fortsatt framtid. 

 
 

Fortsatt kommittérapporter 

 

Tillsättning av förtroendevald 
jämställdhetsansvarig. 

Anna Boldt tackade ja till den posten. 

Ungdomskommittén. 

Inget att rapportera. 

Forts. kommittérapporter.             

                                            

TU 

SP rapporterade att allt flyter som det ska.  

Förslag till att bli auktoriserad banbyggare ska 
vara klart till nästa möte. 

                                      Beslut:   SP ansvarar för att det blir verkställt. 

Forts. kommittérapporter.             IU 

LE informerade om förslag när var och hur 
Svenska Touren ev. kommer att spelas i 
framtiden. 

Frågan diskuterades ingående under mötet. 

Är det möjligt att genomföra tävlingen under 
2007 var en av frågorna. 

Det ska förankras i distrikt och klubbar var en 
annan synpunkt. 
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                                      Beslut:   IU fick i uppdrag att skicka en remiss till distrikt 
och klubbar i form av enkät. 

Redovisning av enkäten skall upp på mötet den 
26 juni. Remissvaret ska vara IU tillhanda 23 
juni. 

Forts. kommittérapporter. Utbildning 

AF rapporterade att vårens kurser är slutförda 
och att kommittén behöver PGs hjälp med att 
sammanställa utvärderingar och ta fram aktuella 
utbildningsförteckningar. 

LiE meddelade att hon överväger att lämna 
kommittéarbetet på grund av långvarig sjukdom.  

                                           Beslut:   - 

 

9. Föreningsbesök/Loket och 
vagnarna. 

Sportkonsulenten och delar av styrelsen har 
besökt en hel del av våra föreningar under våren 
för att informera om Förbundets verksamhet och 
samtidigt få en inblick hur föreningarna fungerar 
och var de ev. behöver hjälp och stöd för i 
framtiden. 

Det är viktigt att vi dokumenterar dessa besök så 
att vi kan genomföra steg två i den planerade 
verksamheten. 

                                      Beslut:   Sportkonsulenten PG fick i uppdrag att så fort 
som möjligt göra en grundlig utvärdering av 
dessa besök. 

 

10. Handslaget. Beslutsgruppen för fördelning av 
handslagspengar våren 2006 har skickats ut.  

Tillsammans med projektledaren för handslaget 
har vi delgivit fördelningsprinciper och kriterier. 
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                                      Beslut:   LE, AF och SP fick i uppdrag att ytterligare se 
över kriterier som ska ligga till grund för 
nästkommande ansökningar. 

Detta i samråd med projektledaren för 
handslaget. 

 

11. Övriga frågor. Inga övriga frågor framkom. 

 

12. Mötet avslutat.                        HB tackade för visat intresse och förklarade 
mötet avslutat. 

 

Nästa möte. Telefonmöte 26 juni kl.21.00. 

  
 
 

Mötessekreterare Mötesordförande  

  
Stig Pettersson Hans Bergström 
 

Protokolljusterare 

 

  

  
Lisbeth Ellström  
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