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Datum 2021-01-18, kl 09.00-12.00 
Plats: digitalt videomöte. 
Deltagare: 
Christer Eriksson  
Hans Öhlund  
Ulf Grape 
Bo Wernlundh 
Lasse Carlsson 
Henrik de Vries 
Gary Börjesson  
Sören Löfgren                            
Inger Högström-Westerling 
Per Edberg  
Adjungerad: 
Peter Karlsson 

 

 
1. Öppning av mötet 

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 
2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 
3. Föregående protokoll 

Föregående protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna. 

 
4. Rapporter 

 
4.1 Ordförande rapporterar 

AU -möte förra veckan.  
Diverse möten med olika företrädare för förbunden, mfl. 
Skrivelse från Britta Eklund angående metodik och analys av svar med XRF-mätning. 
Arbetsgrupp tillsatt för att bemöta skrivelsen. 
 

4.2 Ekonomi 
Skattmästaren rapporterade kring det preliminära resultatet för 2020. 
Den preliminära budgeten för 2021 diskuterades kort. Beslut tas på kommande 
arbetsmöte.  

 
 
 
 



5. Från föregående möten bordlagda ärenden  

De frågor som fanns bordlagda från förra mötet bordlades till kommande möte. 

6. Ärenden för behandling  

6.1  Fördelning av motioner: 

Motion nr 1 - Inger HW.  
Motion nr 2 – Ulf och Peter  
Motion nr 3 – Christer 
Motion nr 4 – Henrik de V 
Motion nr 5 – Hans Ö 
Motion nr 6 – Hans Ö 
Motion nr 7 – Ulf  
Motion nr 8 – Bo W  
Motion nr 9 – Lasse C 
Motion nr 10 – Gary + Lasse C 
 

6.2  Ordförandekonferensen 

a. Innehåll och föredragande 

Inga förslag på innehåll i konferensen har inkommit från förbunden, trots att förfrågan 

har gått ut.  

Diskussion följde kring vad US vill att deltagarna ska ha med sig från mötet; 

Förbundens delaktighet och inflytande över verksamheten är viktiga delar av orsaken 

till att vi vill genomföra ett ordförandemöte. 

Förslag på ämnen: Genomgång av kommittéernas viktigaste frågor. Våra projekt – 

BAS, Rorsmansmärket, XRF – varför genomför vi dem? Behovet av regionala 

samordnare. Vår ekonomi.  

b. Starttid, pauser och sluttid – Christer E och Peter K får uppdraget att besluta om det.  

c. Innehåll i inbjudan – Kansliet sköter inbjudan. 

6.3 Styrelsens propositioner 

a. Ändring av stadgar 

Synpunkter skall lämnas under innevarande vecka till ansvariga för propositionen 

b. Ändring av direktiv. 

Synpunkter skall vara ansvariga tillhanda innan veckans utgång. 

c. Verksamhetsplanen: Kommittéernas uppdrag och mål. 

Synpunkter på verksamhet och mål skall vara ansvariga tillhanda innan veckans 

utgång. 

d. Proposition angående arvoden. 

Lasse C och Christer E får i uppdrag att skicka ut ett förslag att kommentera till 

ansvariga. 

6.4 Svar på remiss gällande vattenskoter. 

Hans Ö och Christer E får ansvar för att formulera och skicka in svar på remissen. 

 



7. Nästa möte:  

Nästa möten är arbetsmöten 2021-02-05 resp 2021-02-08. 

 
8. Mötets avslutande  

Ordförande avslutade mötet och tackade alla för deltagandet. 

 

Beslut: 

- Starttid, pauser och sluttid för Ordförandekonferensen – Christer E och Peter K får 

uppdraget att besluta om det. 

- Ändring av stadgar - Synpunkter skall lämnas under innevarande vecka till ansvariga 

för propositionen 

- Ändring av direktiv - Synpunkter skall vara ansvariga tillhanda innan veckans utgång 

- Verksamhetsplanen: Kommittéernas uppdrag och mål. - Synpunkter på verksamhet och 

mål skall vara ansvariga tillhanda innan veckans utgång. 

- Proposition angående arvoden. - Lasse C och Christer E får i uppdrag att skicka ut ett 

förslag att kommentera till ansvariga. 

- Svar på remiss gällande vattenskoter. - Hans Ö och Christer E får ansvar för att 

formulera och skicka in svar på remissen 

 

 

 

 

 

______________________  ______________________ 
Christer Eriksson   Ulf Grape 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 

 
 
 
 


