
   US Protokoll 2021-7 
 
 
Datum 2021-04-26 Kl 11.00 – 14.00 
Plats: digitalt videomöte. 
Deltagare: 
Christer Eriksson  
Hans Öhlund  
Ulf Grape 
Bo Wernlundh 
Lasse Carlsson 
Ola Runesson 
Gary Börjesson  
Inger Högström-Westerling 
Per Edberg  
Hans Johansson 
Susanne Nicklasson (delar av mötet) 
Adjungerad: 
Peter Karlsson 

Stellan Stark 
 

 
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 
Samtliga rapporter, utom ekonomirapporten, bordläggs till kommande möte. 

4.1 Ekonomi 
Skattmästaren rapporterade att inga väsentliga händelser har varit sedan 
föregående möte. 
 
 

5. Från föregående möte bordlagda ärenden. 
Beslutades att bordlägga punkterna 5.5.2, 5.6 från 2021-6 till nästa möte. 
Punkten 6.2 behandlas under punkt 7 i detta protokoll. 

 
6. Ärenden till behandling 
6.1 Införande av eventuella ändringar av direktiv eller stadgar (BRD 2021) 



. 
Gary, Peter och Hans går igenom motion nr 1 för att tolka innebörden  och 
ser till att det införs i direktiven. 
 

6.2 Statuter för Förtjänstteckennämnden 
Frågan bordläggs till kommande möte. Christer återkommer med mer 
information. 
 

6.3 Redogörelse från AU avseende samtal med förbunden. 
Christer gick igenom AU:s arbete med att genomföra intervjuer med 
förbundsordförandena och svaren på de frågor som ställdes.  
Svaren spretar ganska mycket. Diskussion kring vad orsaken kan vara.  
 

6.4 Ordförandekonferens 
Det beslutades att genomföra ett ordförandemöte 21-05-24 med anledning 
av vad som framkommit vid intervjuerna. 
En arbetsgrupp bestående av Christer E, Hans J, Hans Ö och Peter K bildades 
för att ta fram en agenda till mötet. 

 
 

6.5 Möte med revisorerna – delegering till AU. 
Beslut att delegera till AU att svara på frågorna från revisorerna.  
 

 
7. Nästa möte 
7.1 Enligt förslag till kalendarium 

Nästa US-möte blir 21-05-10 kl 10.00-13.00 
 
 

8. Mötets avslutande 
Ordförande avslutade mötet och tackade alla för deltagandet. 
 

Beslut: 

Det beslutades att genomföra ett ordförandemöte 21-05-24. En arbetsgrupp 
bestående av Christer E, Hans J, Hans Ö och Peter K bildades för att ta fram en 
agenda till mötet. 

Beslut att delegera till AU att svara på frågorna från revisorerna 

 

 

          ______________________  ______________________ 
Christer Eriksson   Ulf Grape 
Ordförande   Sekreterare 


