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Protokoll styrelsemöte 14/1-06 
 
Närvarande: Peter Engström, Freddie Juza, Rikard Åslund Tröger och Andreas Hallquist. 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande Peter Engström förklarar mötet öppnat. 
 
§ 2 Mötesformalia 
Rikard väljs till sekreterare. 
Peter Engström väljs till justerare. 
 
§ 3 Fastställande av dagordning 
Punkten 12d läggs till dagordningen. 
 
§ 4 Rapporter 
 
a) Inkommande post 
Skogsstyrelsen har skicka ut papper med en inbjudan till en träff. Dock inget av intresse. 
 
b) Ordförande 
Peter har lagt mesta delen av sin tid på att planera inför det kommande slaget och har även varit på en 
mediakurs. Han har även jobbat med ordförandenätverket och raggat folk dit. 
 
c) Ekonomi 
Just nu har vi ca 5 000 kr och inga planerade utgifter. 
 
§ 5 Landstingsbidrag 
Vi ska gå igenom listorna och kolla att alla uppgifter stämmer. Anders kommer förhoppningsvis 
kunna ta med sig dom hem. Det blir arbetshelgens stora projekt. 
 
§ 6 Distriktsmobiltelefon 
Det beslutades att vi ska införskaffa en mobil till distriktet. Det ska vara ett Telia abonnemang och 
den får max kosta 800 kr. Peter sattes som ansvarig för att köpa den. 
 
§ 7 Skogsstyrelsen 
Vi bestämde oss för att fortsätta utveckla samarbetet med skogsstyrelsen och se vad det kan leda till. 
Förhoppningsvis kommer vi i framtiden att kunna hjälpa folk med kontakter till ”skogsarrangemang”.  
 
§ 8 Anmälan till kronofogden 
Det beslutades enhälligt att Tommy Isacssons skuld till distriktet ska skickas vidare till kronofogden. 
 
§ 9 Årsmöte 2006 
Alla papper och liknande förbereds under arbetshelgen. Vi skriver kallelsen och skickar ut den 
omgående. 
 
§ 10 Hemsida 
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Vi vill ha en hemsida där det ska vara lättare för alla att lägga upp egna texter och bilder, vilket skulle 
göra den mer användningsbar. Rikard kollar med Jon Back om han är intresserad av att jobba med 
den, även Peter kollar runt med folk han känner. 
 
§ 11 Genomslaget 
Vi försöker få så många som möjligt att åka dit. Eventuellt så ska vi hyra en minibuss för att 
underlätta transporten. Vi beslutade också att eventuellt ta med någon framtida styrelsemedlem. 
 
§ 12 Övriga frågor 
 
a) Expo-material 
Vi är sugna på att köpa in expo-material till distriktet, bland annat en rolluppvägg. Dock kunde vi inte 
komma på någon som var tillräckligt bra för att designa den. 
 
b) Lokaldisponering 
Det är en förening som undrar om dom kan få tillgång till GD’s lokaler. Dom får bedriva 
regelbunden aktivitet där om dom låter andra komma och vara med också och städar efter sig. 
 
c) Bokinköp 
Peter vill köpa in en ny bra bok, "Den nya ekonomistyrning" vilket alla godkände. 
 
d) Kanslitelefon och internet 
Vi beslutade att byta till Glocalnet. 
 
§ 13 Kommande möten 
Ett styrelsemöte kommer att äga rum under arbetshelgen. 

 
§ 14 Mötets avslutande 
Peter Engström förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
………………………………………  
Rikard Åslund 
 
 
Justeras: 
 
 
…………………………………………  
Peter Engström 


