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Protokoll fört vid VU-möte 2022-10-12 via Teams. 
Närvarande: DP Inga-Britt Gustafsson, PDP Lilian Bergholtz,  
D skattm Eva Karlström, V Dsekr/DISO Lillemor Karlsson. 
 
§ 1. DP Inga-Britt Gustafsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Det 
var första gången VU hade mötet via Teams och Inga-Britt berättade om de 
problem som hade uppkommit under resans gång. 
 
§ 2. Agendan godkändes. 
 
§ 3. Protokollet från VU-mötet 2022-08-30 i Linköping ligger på hemsidan. 
Några korrigeringar önskades inför upplägget på kommande protokoll och 
dessa är nu noterade. 
 
§ 4. D skattm Eva Karlström informerade om distriktets ekonomi. Eva undrade 
om budgeten skulle justeras efter tid men betonade samtidigt att en budget är 
en prognos. Mötet ansåg att slutresultatet får justeras när verksamhetsåret är 
till ända. Dock ska budgeten stämma med verkligheten när den läggs. Eva 
informerade att det var några problem med fakturan på matriklarna, detta var 
under utredning. Distriktets medlemsavgifter är nu utbetalade till SIWR. Lite 
information även om reseutjämningen. Klubbar som inte deltar på fysiska 
möten ska ändå medräknas när reseutjämningen görs. 
 
§ 5. Under punkten Skrivelser informerade DP Inga-Britt att hon har skickat ut 
mail till distriktets klubbpresidenter där de får svara på frågor om sina klubbar. 
PDP Lilian har på nytt skickat ut mallen med vägledning om hur bild och text 
ska vara vid inlägg i IW-nytt. DISO Lillemor har gjort två mailutskick till 
klubbarnas ISO. 
 



§ 6. Genomgång av föredragningslistan inför Distriktsårsmötet den 15 oktober i 
Västervik. 28 personer är anmälda till lördagens möte. Västerviksklubben har 
förhandlat med Stadshotellet och fått konferenslokal utan kostnad. PDP Lilian 
informerade om en motion som togs upp i Nybro på DM. En skrivelse är gjord 
och kommer att delges klubbarna. VU har vakanta poster kan dessa tillsättas 
under DÅM så kan vi hålla fyllnadsval direkt på plats.  
 
§ 7. Under punkten Rapporter påmindes Dsekr/DISO Lillemor om blanketten 
viktiga datum som hon hade missat. Lillemor hade glömt detta och lovade göra 
bättring. 
 
§ 8. Under diskussionerna angående bemanningen i VU inför kommande 
verksamhetsår, kom det fram några alternativa förslag. PDP Lilian lägger ett 
förslag om valkommitté med tre olika klubbar som ska jobba tillsammans. D 
sekr/DISO Lillemor lägger ett förslag att klubbarnas egna styrelser alternerar 
med att vara även VU under halva verksamhetsåret eller ett helt 
verksamhetsår. Både Lilian och Lillemor kommer att jobba mer med sina förslag 
och sedan lägga fram dessa på DÅM i Västervik den 15 oktober. 
 
§ 9. Inga övriga frågor rapporterades. 
 
§ 10. Framtida projekt diskuterades inte så mycket. Vårt största projekt är att 
lösa problemet bemanningen till VU. 
 
§ 11. Nästa VU-möte blir torsdagen den 8 december klockan 14.00 och är ett 
extrainsatt möte för att utvärdera resultatet efter DÅM och sammanställa 
klubbarnas önskningar om hur lösa bemanningsfrågorna till VU i framtiden. 
Ordinarie VU-möte 230202 klockan 14.00. Dessa båda möten är digitala. 
DP Inga-Britt tackade alla och avslutade mötet. 
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