VÄSTRA MOTORCYKELFÖRBUNDET
STYRELSESAMMANTRÄDE

PROTOKOLL

STY 6/20

Tid

Onsdag den 25 november 2020 klockan 18.00 – 20.35

Plats

Telefon

Deltagare

Bengt Ahlgren, ordförande
Maria Ivarsson
Christina H Klemetz
Åke Knutsson
Malin O Kronberg
Anders Källgren

72

ÖPPNANDE
Ordförande hälsade välkommen till dagens sammanträde och förklarade detsamma
öppnat. Melcher Andersson deltog ej.

73

JUSTERARE
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Christina H Klemetz.

74

DAGORDNING
Utsänt förslag till dagordning godkändes.

75

FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Efter genomgång godkändes protokoll Sty 5/20.

76

EKONOMI
Styrelsen tog del av kassörens ekonomirapporter per den 19 november som efter
genomgång lades till handlingarna.

77

UTBILDNING 2021, GENOMFÖRANDE
Styrelsen diskuterade hur utbildningen nästa år ska genomföras beroende på hur
utvecklingen med pandemin Covid-19 fortsätter. Styrelsens avsikt är att genomföra de
utbildningar som tidigare beslutats och sänder in utbildningsplanen till Svemo före
1 december. I nuläget är det oklart vilka utbildningar som går att genomföra digitalt
vilket medför att utbildningsledaren får avvakta med att inbjuda till respektive utbildning.
Styrelsen hoppas att bilden har klarnat lite bättre i början av nästa år dels, vad som gäller
Coronan och dels, vilka digitala möjligheter som ges för utbildning.

78

SDF-ÅRSMÖTE 2021, GENOMFÖRANDE
Styrelsen kunde konstatera att med allra största säkerhet kommer nästa års SDF-årsmöte
att få hållas digitalt. Distriktet ska därför redan nu kommunicera ut att mötet blir digitalt i
någon form. Mötesledningen kommer att vara i Ulricehamn där även Serieföreningen i
motocross kommer att vara för att leda sitt digitala årsmöte.
Styrelsen utsåg en projektgrupp som ska förbereda årsmötet. Gruppen består av Anders
Källgren, sk samt Kicki Klemetz och Åke Knutsson.

79

STADGEÖVERSYN
Västra Motorcykelförbundets stadgar kan bli föremål för stadgeändringar med anledning
av att Svemo nyligen ändrat sitt namn. Styrelsen gav Åke i uppdrag att återkomma med
förslag på stadgeändringar till nästa styrelsemöte i januari.

80

DIGITALA MÖTEN
Den pågående Corona-pandemin har inneburit i det närmaste att all mötesverksamhet och
utbildningar, etc nu får genomföras i digitala forum. Styrelsens ledamöter deltog nyligen
i presentation av plattformen Zoom Meetings som SISU använder och som
rekommenderas för SDF:ens verksamhet.
Styrelsen beslutade att uppdra till Anders att inköpa en användarlicens Zoom Business
som fordras för att kunna genomföra årsmöten digitalt.
Vid andra möten och utbildningar kan också andra digitala möjligheter komma att
användas.

81

SVEMO-MEJL
Ordförande fick i uppdrag att göra en inventering av behovet av Svemo-mejl till
distriktsfunktionärer.

82

VERKSAMHET 2021
Ledamöterna höll en allmän diskussion med spaningar kring hur verksamheten kan bli
under nästa verksamhetsår med tanke på hur fortsättningen blir med den pågående
pandemin. Trots stor osäkerhet om hur det blir, är det ändå önskvärt att klubbarna
ansöker om tävlingar och förbereder sig på att kunna genomföra dessa. För att inte tappa
kunskap är det även viktigt att utbildningsverksamheten i klubbarna upprätthålles och här
hoppas styrelsen att det ska finnas digitala möjligheter som ersätter eller kompletterar de
traditionella träffarna.

83

RAPPORTER
Ledamöterna lämnade muntliga rapporter från sina respektive ansvars- och
intresseområden.

84

NÄSTA SAMMANTRÄDE
Beslutades att nästa sammanträde ska äga rum lördag den 16 januari 2021 klockan 10.00
i Falköping. Uppdrogs till Anders att boka lämplig lokal med tanke på Corona.

85

AVSLUTANDE
Ordförande tackade ledamöterna, beklagade återigen att den sedvanligt trevliga
fikastunden tillsammans uteblivit samt förklarade sammanträdet avslutat.
Vid protokollet

Justeras

-------------------Bengt Ahlgren, ordförande
Godkänt via mail 2020-12-03

-------------------Christina H Klemetz, justerare
Godkänt via mail 2020-12-02

--------------------Åke Knutsson, sekreterare

