
 
 

                            

             Styrelsemöte 

                                            Onsdagen  den 26 februari 2020 

                                         Kl 17,00 på Hallsbergs Smide 
 

Närvarande:  Rune Karlsson, Peter Rydell, Thomas Rohlen, Tord Vidlund, Ulf Johansson,  

§1. Öppnande 

 Rune (ordförande) förklarar mötet öppnat. 

§2. Godkännande av dagordningen. 

Dagordningen godkändes 

§3. Justering av protokoll 

Förgående protokoll lästes igenom och lades till handlingarna. 

§4. Medlemmar 
 
Ännu igen svar från Lindpro angående intresse för medlemskap.  Kvarstår. 
 
§5. Ekonomi 
 
 Saldo på kontot den 26 februari är 476,240 kr. 
14,071 kr i kundfordringar men inga leverantörsskulder. 
Bonus för 2019 är utbetald av våra leverantörer. 
 
Revisionen skall vara klart till den 31 mars.  
 
Information angående förändringar på Schenker har skickats ut till medlemmarna. 
  
 §6. Hemsidan  
Det nya Ahlsellavtalet ät upplagt på hemsidan. 
Rune har utfört vissa rättningar på hemsidan avseende tillverkningsområden mm. 
Infotidningen som ligger på startsidan är inaktuell och ersätts av vår nya broschyr. 
 

§ 7 Marknad och nätverk 

En informationsfolder skall tas fram. Underlag finns. Kostnadsförslag för tryckningen tas fram till 
nästa möte. Kvarstår 

 Ulf informerade att fortfarande bara är ett företag som svarat på enkäten om utbildningsbehov. Fö-
retaget var intresserat av truck och kran/traversutbildning sam HLR och första hjälpen. Styrelsen be-
slöt att åter ta upp frågan i höst. Kvarstår. 

 Förfrågan om behov av uppdatering av medlemmarnas hemsidor skickas ut i samband med aktive-
ring av ovanstående punkt under hösten. 



 
 

                            

 

 

§ 8 Arrangemang 

  Tord fick i uppdrag att undersöka om 2021 års Hannovermässa skulle innehålla någon typ av ma-
skinmässa, om inte undersöks om det arrangeras någon annan mässa riktad mot verkstadsindustrin i 
Europa under året som vi kan besöka.  Om så är fallet skall utskick göras i god tid för att se intresset. 
Kvarstår 

Plats har bokats till  Euro expo-mässan i Örebro den 18-19 november med en monterplats på torget. 
Anmälningsavgift en är betald. Kontroll av utställningsmaterial gör samt  tryckning av en ny informat-
ionsfolder. 

§ 9 Översyn bemanning arbetsgrupper/ valberedning 

 

Peter sitter med i kursråd för Yrkesakademien.  Rune sitter med i styrgrupp för Tullängsskolan, Tord 

sitter med i styrgrupp i Hallsberg. Kvarstår 

 

Valberedning enligt beslut på årsstämman. Rune har lämnat information till valberedning om vilka 

som står för omval på årsstämman.  

 

§10 Övriga frågor 

 

Årsstämman skall enligt tidigare beslut hållas den 22 april 2020. Då vissa av aktiviterna som diskute-

rat tidigare visat sig mycket dyra togs inte något beslut om plats. Ulf tar hjälp av Stig för att hitta 

eventuell intresserad leverantör som kan hjälpa oss med lokal för stämman. 

 

Utskick om årsstämma skall enligt stadgarna skickas ut senast 4 veckor före stämman. 

 

På årsstämman 2019 togs frågan om föreningens behov av revisor upp. Styrelsen diskuterade frågan 

och konstaterade att med anledning av tidigare problem finns  behovet av en extern revisor. Kostna-

den diskuterades och beslut togs om en utvärdering av värdet att ha en extern revisor görs när vi vet  

kostnaderna för 2019 års revision. 

 

Möte mellan valberedning och styrelsen skall hållas den 12 mars kl. 16,00 på Nerike Kugg. 

Rune presenterade planerat mötesschema för resten av 2020. 

 

§ 11 Avslutning/Nästa möte 

Nästa möte hålls på Bishops i Örebro i samband med medlemsmötet den 25 mars. Kl. 17.00.  Med-

lemsmöte kl.18.00                   

Rune tackade styrelsen för ett bra möte. 

 

   

 Vid protokollet                                                                    Justeras 


