Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges Guideförbund
Tid:

26 februari januari 2009

Plats:

hos Lars Flodström, Umeå

Närvarande:

Hans Berglund, ordförande
Cia Lantz § 4
Wivan Mellberg
Yvonne Philipsson § 3 Agneta Skoglund
Lars Flodström
Berit Östergårds § 3 -

Anmält förhinder:

Eva Erlandsson

§1

Mötets öppnande. Godkännande av dagordning
Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade de närvarande välkomna.

§2

Förbundsstämman – yttre arrangemang
Lars meddelade att 30 personer utifrån deltar samt 10-30 personer från Umeå i olika
omfattning. De yttre arrangemangen gicks igenom.

§3

Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll gicks igenom och kommenterades enligt följande. Det
uppdrogs vid förra mötet åt kassören att betala för domänen sveguide.se, vilket inte
var möjligt, då domänen var upptagen. Agneta meddelade att hon varit i kontakt med
Skatteverket beträffande motion och att Skatteverket meddelat att det är 25 % moms
som gäller. Yvonne informerade att postboxen nu är installerad. Beträffande med
lemsansökningarna har Agneta talat med Christer Fogelberg och Wivan med Irene
Abrahamsson, Linköpings Guideklubb, som framfört att de ej önskar att DISA blir
medlem. Efter genomgång av protokollet lades detta till handlingarna. Det beslutades
vidare att konferensavgift avseende förbundsstämman skall betalas in för Lars.
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§4

SveGuides förbundsstämma 2009
Presentationen av styrelsens verksamhetsberättelse fördelades. Det beslutades även att
Agneta skall redogöra för styrelsens svar på motion 1, Hans för svar på motion 2 och
Lars för svar på motion 3. Beträffande frågan om stämman är behörigen utlyst kon
staterades att kallelse sänts ut den 23 januari per e-post och vanlig post. Yvonne pre
senterade föreningarnas delegater och antal röster.
Kommentarer från revisorerna gicks igenom, liksom möjliga besparingsåtgärder för
det fall att föreslagen höjning av medlemsavgift tillbakavisas av stämman.
§ 24 på stämman dagordning diskuterades.
Beträffande kommande förbundsstämma konstaterades att ingen förening anmält
intresse.

Vid protokollet

Yvonne Philipsson

Justerat:

Hans Berglund

Agneta Skoglund
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