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Protokoll 24, Styrelsemöte Centralstyrelsen (CS)
Telefonmöte via Zoom
Datum:

2020-12-01, kl. 19.00- 21.10

Närvarande:

Stefan Dahlgren, ordförande
Gerd Möllers, vice ordförande och protokollförare
Ann Movitz, kassör
Anders Odhner, ledamot
Rolf Karlsson, suppleant
Lars-Göran Larsson, suppleant

Återbud:

Maria Enryd, sekreterare
Magret Selander, kansli

§ 331. Mötets öppnande:
Ordförande Stefan Dahlgren hälsade de närvarande välkomna till kvällens Zoommöte och
öppnade därmed mötet.
§ 332. Närvaro:
Maria Enryd har lämnat återbud pga arbete, Gerd Möllers blir därmed protokollförare. LarsGöran Larsson går upp som ordinarie istället för Maria Enryd.
§ 333. Förslag till dagordning, tillägg:
• Begäran om handlingar från Sd Västra
• Information till Sd och Sk ang årsmöten 2021
• Nystart inom klubben
Dagordningen godkändes.
§ 334. Val av protokolljusterare:
Valdes Ann Movitz att justera kvällens protokoll.
§ 335. Föregående protokoll:
Vi lägger nr 23 protokollet till handlingarna.
§ 336. Inkommande skrivelser:
Inkommande skrivelser nr 224-233 anmäldes.
§ 337. Utgående skrivelser:
Utgående skrivelser nr 39-40 anmäldes.
§ 338. Rapporter:
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a) Ordförande. Stefan Dahlgren rapporterade att han varit i kontakt med SKKs
föreningskommitté angående förutsättningarna för klubben och dess distrikt och
lokalklubbar att hålla årsmöten under 2021. En förutsättning för att underlåta
fullmäktigemöte under 2021 är att inte 1/3 av medlemmarna röstar för att hålla
årsmöte. I vårt fall torde denna förutsättning avse 1/3 av rösterna vid ett
fullmäktigemöte.
b) Vice ordförande. Rapporterade från kontakt med Sd Västras ordförande, Madeleine
Andrén, se nedan § 342.
c) Sekreterare, Maria ej närvarande på mötet.
d) Kassör, ekonomin är fortsatt mycket god. Klubben har i dagsläget goda inkomster
och nära nog inga utgifter. De fem distrikt som inte fått sin medlemspeng utbetalad
har ännu inte inkommit med efterfrågade handlingar.
e) Ledamot, inget att rapportera.
f) Suppleanter, Rolf Karlsson rapporterar från sina kontakter med Sd Skåne-Blekinge
ang Sk Hässle. Han har även samrått med SBK, Barbro Olsson, i denna fråga bl.a.
rörande stadgetolkning. Frågan bör tas upp på nästa samrådsmöte med företrädare
för SBK/FS.
g) Kansli, inte närvarande.
§ 339. Rapporter från kommittéerna: inget att rapportera.
§ 340. Inkomna bordlagda ärenden:
För- och nackdelar samt olika konsekvenser att hålla fullmäktigemöte i stadgeenlig form
under 2021 eller att utnyttja SKKs generella dispens att avstå från fullmäktigemöte under
2021 diskuterades. Eftersom detta påverkar valberedningens pågående arbete uppdrogs det
åt Stefan Dahlgren att informera valberedningen om dessa alternativ och vilka olika
handlingsalternativ som kan föreligga.
§ 341. Information till Sd och Sk om förutsättningar för att hålla årsmöten under 2021:
Uppdrogs åt Stefan Dahlgren att sammanställa de olika alternativ som finns och underrätta
Sd och Sk om dessa. Det beslöts att f.n. inte rekommendera våra Sd eller Sk något
alternativ.
§ 342. Begäran om handlingar från Sd Västra:
Gerd Möllers rapporterar från telefonkontakt den 28 november med ordf i Sd Västra,
Madeleine Andrén, att distriktet mottagit vår begäran om att få bokföringshandlingar, utg nr
40. Madeleine Andrén uppgav då att bokföringen är överlämnad till en extern part för en
objektiv bedömning av handlingarna, vilken beräknas vara klar senare under innevarande
vecka. CS kommer då att få tillgång till handlingarna samt den externe partens utlåtande. Vid
samma tillfälle kan vi få tillgång till upprättat halvårsbokslut. Frågan kommer att tas upp på
nästa samrådsmöte med företrädare för SBK/FS.
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§ 343. Nystart inom klubben:
Frågan diskuterades.
CS beslutade att kalla nuvarande och tidigare kommittéledamöter till ett möte den 6
december och uppdrog åt Anders Odhner och Gerd Möllers att hålla i detta.
CS beslutade vidare att mot bakgrund av vad mötet den 6 december kan ge påbörja en
dialog med samtliga distriktsordföranden och uppdrog åt Rolf Karlsson och Gerd Möllers att
genomföra detta.
§ 344. Beslut under detta möte:
§ 343
CS beslutade att kalla nuvarande och tidigare kommittéledamöter till ett möte den 6
december och uppdrog åt Anders Odhner och Gerd Möllers att hålla i detta.
CS beslutade vidare att mot bakgrund av vad mötet den 6 december kan ge påbörja en
dialog med samtliga distriktsordföranden och uppdrog åt Rolf Karlsson och Gerd Möllers att
genomföra detta.

§ 342. Övriga frågor: förelåg inga.
§ 343. Nästa möte:
Stefan Dahlgren kallar till nytt möte den 20 december 2020.
§ 344. Avslutning:
Stefan Dahlgren tackar samtliga närvarande och avslutar mötet

Stefan Dahlgren
Ordförande

Ann Movitz
Justerare

Gerd Möllers

Sekreterare

