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Sid 1/2 
Styrelsemötesprotokoll 

 
Dag:   2004-05-29        
 
 Plats:  Laxsjöns Fritidsby, Billingsfors 
 
Närvarande:  

Åke Kindbom Ordförande 
Christer ”Tette” Ceihagen Kassör 
Bengt Sundberg Sekreterare 
Kenneth Norlin Suppleant 
Gunnar Aspelin Suppleant 
 
§ 1  Öppnande av mötet. 
     Ordf. Åke Kindbom öppnade detta års första styrelsemöte och hälsade samtliga välkomna.   
  Härmed förklarades kvällens styrelsemöte för öppnat. 

 
§ 2  Godkännande av föreslagen dagordning. 

 Godkändes enhälligt. 
 

§ 3  Godkännande av förra mötets protokoll 
  Godkändes enhälligt. 
 

§ 4  Ekonomisk rapport 
             Christer gjorde en kort information om: 
 

- att tidigare innestående skuld till Bengt nu är reglerad. 
 
- att en noggrannare redovisning av klubbens ekonomi kommer att lämnas på årsmötet, men avgav  
  muntligen en kortfattad rapport där han kunde meddela att klubbens ekonomiska ställning är god.  
  Klubbkassan är idag efter att medlemsavgifterna inbetalts på ca. 24.000:-    
 
- En faktura med en förväntad kostnad på ca. 10.000:- gällande beställda tröjor etc. har ännu ej 
  anlänt. Således beräknas det att vi kommer att ha ca. 14.000:- kvar i klubbkassan när denna  
  sista kostnad är betald, vilket kändes godtagbart som ekonomisk buffert för verksamheten.  
 
• Den muntliga framställningen av klubbens ekonomiska godkändes. 
 

§ 5 Materialinventering 
•  Tette önskar sänka försäljningspriset till 50:- på kvarvarande äldre ”kollektion” för att 

 bli av med dessa nu, innan de nya beställda anländer, vilka skall börja säljas på årsmötet. 
 

•  Förslag: 
 Robert W. samt Jonnie får varsin jubileumströja som tack för nedlagt arbete i samband med denna  
 träff.  
 Godkändes. 
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       Sid. 2/2 
  
§ 6  Norska Klubben 

- Ingen information finns om vad som hänt. 
 
Beslut: 
- Bengt ringer f.d. norska kassören angående hur vi kan komma i kontakt med den nya norska styrelsen  
  samt att få aktuell medlemslista från SCCN då den på deras hemsida ej är uppdaterad på länge.  
 
- Efter att information om SCCN´s nya styrelse erhållits, kontaktar Åke dem med våra tankar hur vi  
  kan fortsätta eller utveckla vårt samarbete.  
 
§ 7  Distriktsrepresentanter. 
- Bengt ordnar karta med aktuella medlemmar ”uppnålade”, för att bedöma var vi har de olika  
  geografiska tyngdpunkterna bland medlemmarna. 

 
§ 8  Övriga frågor 

• Tette överlämnade visitkort till kontaktperson angående underhållsfritt gelébatteri på 20 Ah  
som passar våra cyklar. Pris 690:- 
Denna typ av batterier ger en betydligt längre livstid än normala syrabatterier, samt att de  
även ger en högre startström då de står emot kortslutningen bättre. 
 

• Bengt kontaktar Rolf Borg om att han ”drager igång” valberedningsarbetet. 
 

  
§ 9 Årsmötet 2004 

- Årsmötet kommer att ske enligt tidigare meddelande i Trelleborg den 2004-08-14. 
 

- Träffansvarig:  Tette. 
 

- Plats:   Tette kontaktar Bengt omgående med information för utskick till medlemmarna. 
 

- Hemsidan: Bengt kontaktar Kenneth med ”Tette´s” träffinformation för införande på hemsidan.  
 

§ 10 Avslutning 
- Åke avslutade styrelsemötet sam tackade styrelsen för visat engagemang och ett givande möte.  
 
 
Billingsfors som ovan   Justeras 
 
 
……………………………   ………………………… 
Bengt Sundberg   Åke Kindbom 
Sekreterare    Ordförande 
 

 
c.c. - Närvarande 
 


