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Närvarande: Thord Byström (ordförande) 
   Folke Lötborn 
   Lennart Eriksson (kassör) 
   Malin Johansson (sekreterare) 
   Åsa Liderfors 
   Maria Drangel 
   Lisa Druse (suppleant) 
   Camilla Rönnqvist (suppleant)   
        
 
 Öppnande § 1.1 
   Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet 

öppnat.  
 
  Dagordning § 1.1A 

Dagordningen godkändes. 
 

 Val av   § 1.2 
Justerare Valdes att justera protokollet jämte ordförande och sekreterare gjordes  

Camilla Rönnqvist 
 

 
  Föregående § 1.3 

       protokoll Protokollet för den 17/2 fanns ej tillgängligt. Detta får tas upp och 
godkännas på nästkommande möte 

 
     

 
Ekonomisk § 1.4 
Rapport   Lennart redovisade en resultatrapport som visar att klubben har 

en god ekonomi. Med en kassa på 101.000 kronor(avrundat) 
 
 I dagsläget har klubben ett medlemsantal på 546 personer. 
 
 Lennart saknar gränsdragningarna för de olika LO:n för att kunna 

göra deras medlemsutbetalningar. Thord lovar att plocka fram de 
gamla gränsdragningarna. 

 
 Styrelsen beslutar att sponsra VM laget i IPO med overall och 

anmälningsavgifter. Detta mot att kvitton skickas in till Lennart 
Eriksson. 
Maria Drangel informerar tävlings kommittén om beslutet. 
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        Kommittéernas § 1.5 
        Sammansättning 

Styrelsen gick igenom alla kommittéer och kommer att ta kontakt för 
att stämma av vilka som kommer att fortsätta i kommittéerna.  
Malin kommer efter hand att se till att det kommer ut ny och rätt 
information på hemsidan. 
Styrelsen beslutade att PR & info samt registerkommittén ska vara 
vilande tillsvidare.  
         
 

      IDC  § 1.6 
       Styrelsen beslutade om anmälnings avgifter: 55 euro i första skedet 

och 80 euro vid senare anmälan. 
 Styrelsen beslutade att Lisa Druse ska ta fram T-shirt och bildekaler till 

RM: et i år (2007) 200st 
 
 Styrelsen konstaterade att man behöver ha ett arbetsmöte för att göra 

upp strukturen. Arbetsmöte den 6/6 kl: 12.00 hos Folke L i Katrineholm. 
 

 
Rapporter § 1.7 

Thord Byström kommer att åka på RUS möte den 14-15 april. 
 
      Skrivelser § 1.8 
   Thord Byström är anmäld till Kongressen i maj. 
       
      Övriga frågor § 1.9 
   A) RM 2008 – Styrelsen tillfrågor om Mellansvenska LO:t  vill arrangera  

RM 2008 för alla bruksgrenar. Styrelsen beslutar att om det är så att   
RM:et ej går ihop ekonomisk går huvudstyrelsen in och täcker upp. 
 
B) Medlemsmöten – Medlemsmöte beslutas att vara den 20/10 på 
Södertälje BK. Camilla Rönnqvist bokar det. Program för mötet 
kommer att presenteras längre fram. 
 
C) Södras Utställning – Utställningen som är sökt till den 12/8 
ansökte vi om att få flytta till Östra LO:t men fick avslag. 
Lisa kontaktar Södra och stämmer av med hur mycket de känner att de 
kan ta ansvar för till utställningen. Eventuellt måste HS 
(huvudstyrelsen) betala för utställningsområdet som Östra hade bokat. 
 
D) ZTP prov – 28/10 preliminärt datum. Detta för att vi måste kolla om 
vi får ihop 10 ekipage samt hur långt innan provet måste sökas. Provet 
kommer att hållas på Sthlm:s LO. 
Camilla Rönnqvist ansvarar för att information kommer ut på hemsidan. 
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Nästa möte § 1.10 
 Nästa möte blir arbetsmötet den 6/6 kl:12.00 hos Folke L 
 
Avslutning § 1.11 
 Ordförande avslutade mötet och tackar för visat intresse. 

 
 

 
    

Vid protokollet     Ordförande  Justerare 
 
   Malin Johansson          Thord Byström  Camilla Rönnqvist 

   Sekreterare       
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