STYRELSEPROTOKOLL FÖR SSRK/V GÖTEBORGSSEKTIONEN
2013-02-10 – Nr 5
Plats: Jotun, Västra Frölunda
Närvarande: Marianne Johansson, Lena Frisell, Barbro Fridström, Christer Fröje,
Renée Selander, Helena Eliasson, Titti Karlström, Jaana Kapuli, Jan-Inge Glenberg.
1. Mötets öppnande.
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2. Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes med tillägg under Övriga frågor a) Instruktörsutb. b) Info
ny hemsida c) WT-regler.
3. Åtgärdslistan, föregående protokoll.
Från Åtgärdslistan:
Marianne .- Marita kan ej döma Sjösvängen. Barbro åtager sig uppgiften.
Renée – Kvarstår inventering av T-shirts.
Helena - Pratar vidare med Lasse Johnsson om A-provskurs.
”Skottkurs” – ok att hålla till hemma hos Kjell och Catarina Svenningsson.
Helena arbetar vidare på detta
Christer – Svårt med överlåtelse av domän för hemsidan. Har varit i kontakt med
Anders Permyr, men ingenting händer.
Beslutades att i fortsättningen skall två ha tillgång till lösenord för domän, d v s web
master + ordförande.
Föregående protokoll och åtgärdslistan lades till handlingarna.
4. Val av justeringsman.

Renée utsågs till att justera dagens protokoll.
5. Val av protokollförare för årsmötet.
Lena utsågs till protokollförare för årsmötet.
6. Reseersättning, traktamente.
Vi har inga traktamenten. Reseersättning i förekommande fall fastställs till 18.50.
7. Budget 2013
Genomgicks och godkändes av styrelsen.
8. Revisionsberättelse.
Original med båda revisorernas underskrift kommer att finnas tillgänglig till Västras
årsmöte.
9. Övriga frågor.
a) Instruktörsutbildningen – På grund av för få som kan deltaga beslutades att
vi ställer in årets vidareutbildning. Istället undersöker vi om denna helg kan tas
i anspråk för A-provskursen med Lasse Johnsson. Helena kontaktar Lasse
om helgen 27-28/4.
Poängberäkning för deltagande på våra instruktörsutbildningar – Denna fråga
ajourneras till det konstituerande mötet.
b) Ny hemsida – Christer skickar en länk till styrelsen med förslag för nya layout
på hemsidan.
c) WT-regler – Det står i reglerna att WT skall ansökas och anmälas till Västra
avd. Även domare skall anges. Titti har anmält cupen. Marianne kompletterar
med domarnamn.
10. Avslutning.
Ordförande tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet.
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Marianne Johansson, ordförande

Lena Frisell, sekreterare
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Renée Selander, justerare

