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Protokoll fört vid BRK-möte den 25 januari 2002 i Örebro.  
 
Närvarande: Ingemar Eriksson – ordförande (via telefon), Göran Ohlson, Kenth Brilkman, Sigvard 
Olsson (via telefon) o Susanne Karlsson 
 
1. Mötets öppnande 
Ingemar hälsade välkommen till mötet och öppnade mötet i telefon. 
 
2. Förslag till Dagordning 
Den utskickade dagordningen godkändes. 
 
3. Sekreterare för mötet 
Susanne utsågs som sekreterare för mötet. 
 
4. Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.  
 
5. Rapporter 

− Värmland – aktiviteterna hamnar på budgeten för 2002. Ingemar och Göran 
har varit på plats, då Värmland fick tillfälle att tala igenom tidigare beslut och 
presentera sina olika nya idéer och tankar.  

 
− Göteborg, Ung Vision – Ingemar har varit i kontakt med Stefan Klang och 

datum för grundutbildning är bestämt till 23 mars, 2002 på hotell Opalen i 
Göteborg. Ledare på utbildningen blir Ingemar. 

 
− Dalarna – Ingemar och Göran var på besök i januari, där man bl.a. 

diskuterade aktivitetsbidrag och annat som är på gång. Ev kommer Dalarna att 
önska en ungdomsledarkurs och domarkurs, samt materialhjälp. 

 
− Gotland – har inkommit med faktura. Mötet beslöt att ge 10 000 kronor (av 

totalt 16 220 kr) i bidrag, som utlovats, vilket går på budgeten 2001. 
 

− Nordskåne, Vanneberga – har inkommit med faktura. Mötet beslöt att ge 
10 000 kronor (av totalt 11 113 kronor) i bidrag, som utlovats, vilket går på 
budgeten2001. 

 
− Örebro – har haft en grundkurs, under ledning av Mats Eriksson, och faktura 

väntas in.  
 

− SM-föräldragrupp – Kenth rapporterade om möte med Skara angående SM 
och föräldraprojektet.  
Sommarens SM blir ett försök så vi sedan kan utveckla vidare till år 2003. 



  

2/2 

Troligen blir det ingen marknadsföring före tävlingen utan annonsering sker på 
plats. Kenth och Susanne samordnar och håller kontakt med Skara. 

 
6. Nya ansökningar 
Inga nya ansökningar har inkommit. 
 
7. Övrigt 

− Verksamhetsberättelsen 2001 – Susanne har skrivit och presenterade ett 
utkast. 

 
− Projekt fadder – Sigvards text har kommit ut till distrikten i veckan. Till nästa 

möte har det förhoppningsvis inkommit ansökningar utifrån landet. 
 

− Sommarlägerkurs i Flämslätt – Ingemar har bokat plats 2-4 augusti 2002. 
Intresset kan bli stort och Ingemar kommer att ta fram ett förslag om ev 
kvotering, och annat, till nästa möte. Ingemar kommet också att kontakta Mats 
Eriksson om lägret. 

 
− Nästa möte – blir i samband med nästa CS-möte 27 april 2002, fredag kväll 

eller lördag förmiddag.  
 
13. Avslutning 
Göran, Kenth och Susanne önskade sjuklingarna krya på sig och Ingemar tackade 
för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 
Protokollförare   Justerat 
 
 
 
Susanne Karlsson   Ingemar Eriksson 
 
 
 
  


