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Närvarande: Anders Bohman, Mikael Karlstedt, Bruno Friberg, Johan Adolfsson, Jane 
Rosdahl, Jörgen Olsson 

Anmält förhinder: Bengt Johansson, Andreas Andersson, Mikael Karlsson, Martin 
Fredriksson, Irene Eriksdotter, Olle Liljekvist 

Inbjudna: Magnus Öhrström, Matilda Adolfsson, Joel Ekström 

Beslutsfattare detta möte: Anders Bohman, Mikael Karlstedt, Bruno Friberg, Johan 
Adolfsson, Jane Rosdahl, Jörgen Olsson 

 

§ 1. Mötets öppnande 

§ 2. Godkännande av dagordning 

§ 3. Protokollförare 

§ 4. Föregående styrelseprotokoll 

§ 5. Redovisning pågående styrelseärenden 

§ 6. Valberedningen 

§ 7. Jubileumskommittén 

§ 8. Miljö 

§ 9. Ekonomi 

§ 10. Vision 202X 

§ 11. HMS digitala plattformar 

§ 12. Bil & MC 

§ 13. Avverkade aktiviteter, träningar och tävlingar 

§ 14. Kommande aktiviteter, träningar och tävlingar 

§ 15. Inkomna skrivelser 

§ 16. Information på hemsidan 

§ 17. Övrigt 

§ 18. Nästa styrelsemöte 

§ 19. Mötet avslutas 
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§ 1. Mötets öppnande. 
Ordförande Anders Bohman hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§ 2. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

§ 3. Val av protokollförare 
Jane Rosdahl valdes till protokollförare. 

§ 4. Föregående styrelseprotokoll 
Protokollet från föregående styrelsemöte godkändes. Då protokollet inte fanns tillgängligt 
för signering kommer detta att göras på nästa styrelsemöte. 

§ 5. Redovisning pågående styrelseärenden 
- Ungdomskommittén, bestående av till styrelsen adjungerade Matilda Adolfsson och Joel 
Ekström, beviljas ett verksamhetsbidrag för 2023 på 50 000:-. Denna summa disponeras 
av UK till sina aktiviteter. Någon form av ungdomssamverkan ska skapas snarast. UK 
rapporterar till styrelsen. 
- Förslag från visionsmötet i Hbg om att höja åldern för ungdomsmedlem till 30 år 
diskuterades. Detta måste avgöras av årsmötet, och gälla först från kommande 
verksamhetsår. Styrelsen ska fortsätta diskutera huruvida man till årsmötet ska inlämna 
förslag om att höja åldern till 30 år. 

§ 6 Ring Knutstorp 
- Magnus Öhrström tackade HMS styrelse och medlemmar för ett mycket gott samarbete 
2022. 
- Inget beslut ännu från Länsstyrelsen, Magnus hoppas på ett beslut före årets slut. 
- Ring Knutstorp kommer att behöva hjälp från HMS under många dagar 2023. Banan är 
nästan fullbokad långt tidigare än tidigare år. 
- Kommande arrangemang: 
Nordic Endurance 1 
Race4 Fun 
Time Attack 
“Skrotbilsrace” 
- Vecka 41/42 arrangerar Racingskolan sina årliga kurser på Knutstorp. 

§ 7. Luciamötet. 
Bruno F rapporterade om läget för antalet anmälda (i dagsläget ca 30). Luciatåg och mat 
är klart, dock behövs fler vinster till lotteriet. 

§ 8. Miljö. 
Inget nytt att rapportera. 

§ 9. Ekonomi. 
Inget nytt att rapportera efter uppdaterad budget. 
Claes E har inkommit med beräknad kostnad för uppvaktningar under 2023. 
Komplettering av texten vid uthyrningar att vid uthyrning av ambulans ingår begränsat 
utnyttjande av Medical Center. 
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§ 10. Vision 202X. 
Genomgång av punkterna ”Vad vi är bra på” och ”Vad vi är sämre på”. 
RF Sisu ska kontaktas angående utbildning i styrelsearbete. 

§ 11. HMS digitala plattformar. 
- Arbetet med hemsidan fortgår. 
- Arbetet med medlemsregistret/Cardskipper fortgår. Utskick av inbetalningskort för 
medlemsavgiften sker på traditionellt vis även i år. 
- Behov finns av någon typ av lagrings-/molntjänst. M Karlstedt ansvarig. 

§ 12. Bil & MC. 
Inget att redovisa. 

§ 13. Avverkade aktiviteter, träningar och tävlingar. 
Budgetmöte på Scandic Hbg 15/11. 

§ 14. Kommande aktiviteter, träningar och tävlingar. 
Lucia-möte 10/12. 
Utvecklings-/samarbetsmöte SBF Upplands Väsby 15/12. 

§ 15. Inkomna skrivelser. 
Gräsroten: 
- Årets utdelning (1382:-) 
Södra BF: 
- Inför årsmötet (val till styrelse bl a) 
RF: 
- Nyhetsbrev 
SBF: 
- Inbjudan till digital workshop (Teams) ang SBFs framtid (8/12) 
- Tack för uppvaktning från klubbmedlem. 

§ 16. Information på hemsidan. 
Protokoll från senaste styrelsemöte. 
Påminnelse klubbkläder. 

§ 17. Övrigt. 
- Önskemål har framkommit om att införskaffa ytterligare en haveribil. Behovet ska 
utredas, och om det finns täckning för underhåll, drift och avskrivningar. 
- Beslut togs att även i år inhandla julklappar till samarbetspartners. En lista över dessa 
sammanställdes. 
- Eventuella förslag till stadgeändringar måste identifieras och vid behov publiceras. 
- En GDPR-manual ska sammanställas. 

§ 18. Nästa styrelsemöte. 
Nästa styrelsemöte tisdag 10 januari kl 18.00 på Ring Knutstorp. 

§ 19. Mötet avslutas. 
Ordförande Anders Bohman avslutade mötet och tackade samtliga för ett bra möte. 
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Vid protokollet    Justeras 

 

 

Jane Rosdahl    Anders Bohman, ordf. 


