PROTOKOLL 06/2017
fört vid styrelsemöte i Vrigstad 2017-05-18
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§ 53 Mötets öppnande
Mötets ordförande David hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 54 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 55 Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll behövde justeras och kunde därmed inte godkännas och skrivas
under.
§ 56 Ekonomiska rapporter
Christer lämnade rapport.
§ 57 Övriga rapporter
Ann-Marie har varit i Fjärås på RC.
Lina har varit i Stockholm på förbundsmöte. Varit i Lessebo på KA och i Vimmerby på FR.
David har haft utskottsarbete.
Övriga i styrelsen har inte haft något inplanerat.
§ 58 Skrivelser
Christer redovisade inkomna skrivelser.
Vi noterar att det är onödigt mycket dispenser i RA.

§ 59 Åtgärdslistan
Har blivit genomgången.
§ 60 Övriga frågor
Vi har diskuterat anbudslappar i FR, borde finnas en mall på SBF som ska användas av hela
Sverige. Ange födelsedata (6 siffror) istället för personnummer (10 siffror) för att komma
ifrån missförstånden med korrekt ifylld anbudslapp, även p.g.a adress osv. Regelverket
motsvarar inte den praktiska tillämpningen.
Ansökan om uppklassning av funktionärslicens från Annelie Thylén Westberg ?
Godkändes.
David har fått förfrågan om att ingå som ledamot i RY-utskottet. Styrelsen ser inga hinder.
Omfördelning av arbetet i styrelsen. Karin L lämnar. Lina L tar över rollen som sekreterare.
Ann-Marie blir kontaktperson för RC och Backe.
Ungdomsgruppen har haft en träff och har en till inplanerad. Det planeras inför sommar och
höst/vinter.
§ 61 Nästa möte.
Är i Vrigstad 21 juni kl. 18.00.
§ 62 Mötets avslutande
David tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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