
                                                             

20210507 Extra styrelsemöte via Zoom

Närv:Agneta Lindberg, Gunilla Lööw Östning, Kerstin Bjarby, Eva Jonsson, Urban Näsgårde, Elsie
Mas, Ellen Arnesson
Frånv: Rolf Persson
Adjungerad: Leif Arnesson (programgruppen), Stig Jakobsson (webbansvarig)

§1 Mötet öppnades

§2 Genomgång av arbetsbeskrivningar för verksamhetsgrupper. Följande arbetsbeskrivningar 
behandlades:

 Programgruppen/Teknik: En lista med namn, telefonnummer till alla berörda finns
 Klubbvärdar vid medlemsträffar
 Körschema vid medlemsträffar
 Trafik
 Rekrytera och behålla
 Webbansvarig
 Pressansvarig
 Checklista årsmöte

Beslut:
 Personnamn på uppdragsbeskrivningarna ska inte förekomma. Däremot i rutinerna   

” Checklista vid medlemsträffar” och ”Körschema vid medlemsträffar”. 
 Alla dokument  som uppdateras ska ha nytt datum och vem som upprättad det.   

Ansvarig för respektive dokument ändrar enligt beslut.
 En aktuell funktionärslista skapas efter årsmötet av webbansvarig och ansvarig för 

medlemsregistret.
 Körschema medlemsträffar  : Ansvarig i respektive grupp ser till att det finns 

tillräcklig bemanning. Eva justerar körschemat. 
 En aktuell lista med namn, telefonnummer finns till alla funktionärer i grupperna. 
 Trafik:   Eva kontaktar ansvarig för gruppen för att klargöra uppdraget. 
 Rekrytera och behålla:   Eva reviderar dokumentet. Synpunkter till Eva senast måndag

fm. OBS! Tillägg från Eva: Ett dokument finns på hemsidan kallat ”Rekrytering/PR”. 
Fundera på om vi ska ha två dokument ang. ”Behålla och rekrytera” och vad som ska stå
i vilket av dom.  Synpunkter skickas till Eva. 

 Webbansvarig:   I samband med årsmötet uppdateras listan med uppdragsansvariga. 
 Pressansvarig:   Stig reviderar dokumentet.
 Checklista årsmöte:   Tillägg; efter årsmötet hålls ett konstituerande styrelsemöte
 Klubbvärdar vid medlemsträffar:   Dokumentet justeras av Eva. 

Kvar att bearbeta är brev till nya medlemmar och körschema. Eva skickar dokumentet till styrelsen 
för kontroll och ev. synpunkter. Synpunkter till Eva senast måndag fm den 10/5.



§3 Nästa ordinarie styrelsemöte sker den 10/5 kl. 15.00. Obs! Dag och tid

§4 Mötet avslutades.

Leksand den 7/5 2021

Eva Jonsson, ordf.                                              Gunilla Lööw Östning, sekr. 
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