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Protokoll styrelsemöte 

Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet tisdagen den 18 januari 2022 

 

Tid: Tisdag 18 januari 2022 19:00-21:00 

Plats: Virtuellt via internet 

Omfattning: §§ 102-119 

Beslutande Börje Hansson, ordförande Birger Fält  

  Bengt Bengtsson  Ann-Cathrin Hermansson 

 Roger Magnusson Nelli Karlström §§110-119 

  Jan-Erik Andersson 

Suppleant: -  

Anmält förhinder: Helena Sandmer   Julia Ibrahim   

Valberedning: - 

Adjungerade: Rickard Eriksson  

 

Underskrifter: __________________________ __________________________ 

 Bengt Bengtsson Börje Hansson 

  Vid protokollet Ordförande 

 

 

 __________________________ 

 Birger Fält 

  Justerare 

 

 

Bilagor: Rapporter:   

 Tävlingskommittén 

  Vandrarkommittén 

 Protokoll: 

 - 

 Övriga bilagor: 

 - 
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§ 102 Mötets öppnande 

Förbundsordförande Börje Hansson hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet. 

§ 103 Val av sekreterare för mötet 

Styrelsen beslutade att välja Bengt Bengtsson att föra protokoll under mötet. 

§ 104 Protokolljusterare samt eventuella adjungeringar 

Styrelsen beslutade att välja Birger Fält att justera protokollet samt att adjungera Rickard 

Eriksson till närvaro- och yttranderätt under hela mötet. 

§ 105 Fastställande av dagordning 

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen. 

§ 106 Föregående protokoll 

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

§ 107 Anmälan övriga frågor 

1. SFIF 

§ 108 Ekonomi / bokföring 

Ekonomin gicks igenom och är i balans. 

§ 109 Rapporter 

Rapport förelåg från tävlingskommittén (bilaga 1) samt vandrarkommittén (bilaga 2). 

§ 110 Kansli 

Styrelsen beslutade att avvakta rapport från ytterligare leverantörsdiskussioner innan beslut tas 

om framtida verktyg för att underhålla hemsidan. Styrelsen beslutade att ge kansliet i uppdrag 

att annonsera för märken i sociala medier enligt förd diskussion. 

§ 111 Märken  

Börje rapporterade från märkesförsäljning. 

§ 112 Skrivelser 

Ingen skrivelse förelåg. 

§ 113 Föreningar 

Styrelsen beslutade att godkänna ansökan om medlemskap från föreningarna IK Wilske, 

Höganäs Friidrott samt SOK Unden (alla villkorat RF:s godkännande). Styrelsen beslutade att 
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omgående från Idrott-online ta bort de åtta föreningar som ligger kvar men inte längre har 

verksamhet och inte uppfyller RF:s kravlista. 

Styrelsen beslutade att säga upp avtalet med Epassi. 

§ 114 Förbundsmöte 2022 

Styrelsen beslutade att ge Birger och Börje att författa förslag på yttrande angående motion 

från Västergötlands Gång- och Vandrarförbund.  

§ 115 Föreningsutveckling 

Inget beslut fattades.  

§ 116 Övriga frågor, anmälda under §107 

1. SFIF 

Styrelsen beslutade att förbundsstyrelsen skall verka för ett samgående med Svenska 

Friidrottsförbundet och föreslå att Svenska Friidrottsförbundet har huvudansvaret för projektet 

om samgående gentemot RF. 

§ 117 Nästkommande styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att förlägga nästa styrelsemöte till onsdagen 2 februari och att hålla det 

virtuellt. 

§ 118 Genomgång av uppdragslistan 

Styrelsen beslutade att ge Bengt i uppdrag att uppdatera uppdragslistan. 

§ 119 Mötets avslutande 

Mötets ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat. 

 


