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Protokoll styrelsemöte 

Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet tisdagen den 17 maj 2022 

 

Tid: tisdag 17 maj 2022 19:00-20:30 

Plats: Virtuellt (Microsoft Teams) 

Omfattning: §§ 14–31 

Beslutande Börje Hansson, ordförande Birger Fält  

  Bengt Bengtsson  Ann-Cathrin Hermansson 

 Roger Magnusson Nelli Karlström  

  Håkan Hermansson  

Suppleant: Jan-Erik Andersson  

Anmält förhinder: Julia Ibrahim  

   

Valberedning: -  

Adjungerade: Rickard Eriksson  

 

Underskrifter: __________________________ __________________________ 

 Bengt Bengtsson Börje Hansson 

  Vid protokollet Ordförande 

 

 

 __________________________ 

 Birger Fält 

  Justerare 

 

 

Bilagor: Rapporter:   

 1. Vandrarkommittén   

 Protokoll: 

 - 

 Övriga bilagor: 

 - 
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§ 14 Mötets öppnande 

Förbundsordförande Börje Hansson hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet. 

§ 15 Val av sekreterare för mötet 

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

§ 16 Protokolljusterare samt eventuella adjungeringar 

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

Eriksson till närvaro- och yttranderätt under hela mötet. 

§ 17 Fastställande av dagordning 

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen. 

§ 18 Föregående protokoll 

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

§ 19 Anmälan övriga frågor 

Styrelsen beslutade att framledes införa en ny punkt om samgående på dagordningen. 

§ 20 Förbundsmöte 2022 

Bengt rapporterade protokollstatus. Styrelsen beslutade att ge Börje i uppdrag att författa svar 

till förbundsmötesdelegater enligt medskick under §9. 

§ 21 Rapporter 

Roger rapporterar från vandrarkommittéen (bilaga 1). Birger rapporterade från 

tävlingskommittén: Persy vann Gran Premio Internacional Madrid Marcha La Liga i Madrid 

som är en deltävling i World Athletics Race Walking Tour i helgen. Persy är nu världsrankad 

1:a på 35km och 4:a på 20km. Tidpunkten för Lång-SM är ändrad till första helgen i oktober. 

Kort rapport om finnkampen 3–4 september. Birger rapporterade från SOK:s årsmöte: det 

beslutades att se över uttagningskriterier i enlighet med såväl motion som styrelseförslag. 

§ 22 Ekonomi / bokföring 

Ekonomin t o m 2022-04-30 gicks igenom och är i balans. 

§ 23 Kansli 

Rickard rapporterade. Styrelsen beslutade att ge Rickard i uppdrag att reiterera till föreningar 

att hjälp finns att få med att registrera medlemmar. 
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§ 24 Föreningsutveckling 

Rickard rapporterade att det är hemsidorna som försvinner från idrott-online. Diskussioner 

förs med andra förbund om hur detta bäst skall hanteras på förbundsnivå för att stötta 

föreningar. 

§ 25 Skrivelser 

Intet att rapportera. 

§ 26 Föreningar 

Börje rapporterade vilka föreningar som inte betalt medlemsavgift ännu. Styrelsen beslutade 

att ge Rickard i uppdrag att kontakta dessa föreningar. 

§ 27 Övriga frågor, anmälda under §19 

Ingen övrig fråga hade anmälts. 

§ 28 Nästkommande styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att preliminärt förlägga nästa styrelsemöte till lördag 11 juni 2022 kl. 

12:30 i Göteborg. 

§ 29 Genomgång av uppdragslistan 

Uppdragslistan gicks igenom och uppdaterades. 

§ 30 Mötets avslutande 

Mötets ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat. 

 


