
 
 

                            

             Styrelsemöte 

                                            Tisdagen den 16 mars 2021 

                                          Kl 17,00 Digitalt 
 

Närvarande:  Rune Karlsson, Thomas Rolèn, Tord Vidlund, Ulf Johansson 

§ 1. Öppnande 

 Rune (ordförande) förklarar mötet öppnat. 

§ 2. Godkännande av dagordningen. 

Dagordningen godkändes 

§ 3. Justering av protokoll 

Förgående protokoll lästes igenom och lades till handlingarna. 

§ 4. Medlemmar 
 
Föreningens medlemsantal diskuterades. Rune har haft kontakt med Karlskoga Automatsvarv om 
eventuella intresserade förtag i Karlskoga. Avvaktar svar. kvarstår 
 
§ 5. Ekonomi 
 
 Saldo på kontot den 16 mars är 507,661,93 kr. 
 
Inga kundfordringar eller leverantörsskulder finns. 
 
Bonusutfallet för 2020 är ännu ej klart. Peter skall skicka faktura. 
 
Största möjliga reservation av vinstmedel för kommande verksamhet skall göras i bokslutet för 2020.  
 
Bokslutet är klart och skickat till revisorerna. 
 

Kontakt uppgifter Linda Lööw 070 6785826,linda.loow@outlook.com  

 
Styrelsens medlemmar måste gå in på Skatteverket och godkänna L.ööw som ombud inom 3 veckor.  
  
§ 6. Hemsidan 
 
Inget nytt fanns att diskutera angående hemsidan. 
 
§ 7 Marknad och nätverk 

Ulf informerade att bara är ett företag som svarat på enkäten om utbildningsbehov. Företaget var 
intresserat av truck och kran/traversutbildning sam HLR och första hjälpen. Styrelsen beslöt att skjuta 
upp detta till 2022.  Kvarstår 



 
 

                            

 Förfrågan om behov av uppdatering av medlemmarnas hemsidor skickas ut i samband med aktive-
ring av ovanstående punkt skjuts upp till 2022 kvarstår 

§ 8 Arrangemang 

 Tord fick i uppdrag att undersöka om 2021 års Hannovermässa skulle innehålla någon typ av                      
maskinmässa, om inte undersöks om det arrangeras någon annan mässa riktad mot                            
verkstadsindustrin i Europa under året som vi kan besöka.  Om så är fallet skall utskick göras i god tid 
för att se intresset. Information saknas från Tord. Skjuts upp till 2022.  Kvarstår. 

Föreningens jubileum i höst diskuterades. Planering inför eventuellt arrangemang i slutet av 2021 bör 
startas snarast. Eventuellt får jubileet skjutas upp till 2022. Beslut tas på kommande möte. 

Nya arrangemang som diskuterades var GoCart i augusti samt ev. konferensresa till Bad Gastein i 
nov-dec. Med hänsyn till pandemiläget fick Ulf i uppdrag att ta kontakt med STF för information om 
avbokningsregler mm. Beslut tas på kommande möte 

§ 9 Översyn bemanning arbetsgrupper 

Rune sitter med i styrgrupp för Tullängsskolan, Tord sitter med i styrgrupp i Hallsberg. Kvarstår. 

§ 10 Övriga frågor 

Styrelsen beslöt skjuta upp tryckning av info-folder tills behov finns. Kvarstår. 

 

Med anledning av information från Skärteknikcentrum i Örebro län fick Rune i uppdrag att ta kontakt 

för att få mer information om verksamheten.  

 

Tid och plats för årets föreningsstämma diskuterades. Om möjligt hålls den i juni alt. skjuts den upp 

till senare under hösten. Beslut tas på kommande möte. 

 

§ 11 Avslutning/Nästa möte 

Nästa möte hålls tisdagen den 20 april 2021 kl. 17,00. Digitalt. 

 

Rune tackade styrelsen för ett bra möte. 

 

   

 

 Vid protokollet                                                                               Justeras 

Ulf Johansson                                                                                             Rune Karlsson 


