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Protokoll 23, Styrelsemöte Centralstyrelsen (CS)
Telefonmöte via Zoom
Datum:
Närvarande:

2020-11-23, kl. 19.00- 21.30
Stefan Dahlgren, ordförande
Gerd Möllers, vice ordförande
Maria Enryd, sekreterare
Ann Movitz, kassör
Anders Odhner, ledamot
Rolf Karlsson, suppleant
Lars-Göran Larsson, suppleant
Magret Selander, kansli

Återbud:
§ 317. Mötets öppnande:
Ordförande Stefan Dahlgren hälsade de närvarande välkomna till kvällens telefonmöte och
öppnade därmed mötet.
§ 318. Närvaro:
Samtliga i CS är närvarande via Zoom.
§ 319. Förslag till dagordning:
• Sd Västras ekonomi
• Vårt fortsatta arbete
• Nystart inom klubben
Dagordningen godkändes.
§ 320. Val av protokolljusterare:
Valdes Rolf Karlsson att justera kvällens protokoll.
§ 321. Föregående protokoll:
Vi lägger nr 22 protokollet till handlingarna.
§ 322. Inkommande skrivelser:
Ink 223. Sk Romelanda kring Sd Västras ekonomi.
En lokalklubb i Västra Distriktet har ink med skrivelse (ink 223/2020) angående Västra
Distriktets ekonomi där distriktets ordförande meddelat lokalklubb muntligen att distriktet nu
har ett underskott på -30.000 men har ej låtit lokalklubbar eller medlemmar ta del av
resultat/balansräkning under 2020 trots flera begäran. Distriktets ordförande har nu bett en
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extern part göra en genomlysning av distriktets ekonomi både för 2019 och 2020 utan att ge
en förklaring om varför. Lokalklubben har bett Centrala Styrelsen undersöka vidare.
CS beslutade att omg. sända begäran om att få in distriktets alla ekonomiska handlingar för
2019/2020 med sista svarsdatum 2020-11-26 och med kopia till SBK's kansli.
Från Sd Skåne- Blekinge inkom kopia av kallelse till digitalt medlemsmöte i Sk Hässle.
CS beslutar att godkänna Sd Skåne-Blekinges kallelse till medlemsmötet den 21/12, i
enlighet med 8 § 2 mom regionstadgan.
§ 323. Utgående skrivelser:
Utg nr. Skrivelse till SBK angående fortsatt dialog och begäran om bistånd. Ann har upprättat
ett förslag.
CS beslutar att skrivelsen skall skickas till SBK.
§ 324. Kommande årsmöte:
Frågor kring SKKs uppmaning att undvika fysiska fullmäktigemöten även under 2021
diskuterades.
§ 325. Vår inställning kring fortsatt arbete i CS:
Den nya valberedningen har skickat en fråga till samtliga i CS, hur vi ställer oss till fortsatt
uppdrag eller om någon vill hoppa av sitt uppdrag.
§ 326. Nystart inom klubben:
Olika former för att engagera våra medlemmar att ta mer aktiv del i föreningsarbetet inför
nästa verksamhetsår diskuterades.
Fortsatta diskussioner och planering på kommande CS möte.
§ 327. Beslut under detta möte:
§322, ink skrivelser:
Ink 223 CS beslutar att begära in samtliga ekonomiska underlag från Sd Västra. Kopia
skickas till SBK’s kansli.
Från Sd Skåne- Blekinge: Kallelse till medlemsmöte i Sk Hässle.
CS beslutar att godkänna Sd Skåne-Blekinges kallelse till medlemsmötet den 21/12, i
enlighet med 8 § 2 mom regionstadgan.
§ 323 Utgående skrivelser.
Skrivelse till SBK. CS beslutar att skrivelsen skall skickas till SBK.
§ 328. Övriga frågor:
Utskick av nyhetsbrevet i PDF, fråga från utställningskommittén. Stefan pratar med
kommittén och PR/Info.
§ 329. Nästa möte:
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Stefan kallar till nytt möte den 1/12.
§ 330. Avslutning:
Stefan Dahlgren tackar samtliga närvarande och avslutar mötet

Stefan Dahlgren
Ordförande

Rolf Karlsson
Justerare

Maria Enryd

Sekreterare

