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Protokoll fört vid extraextra styrelsemöte med Östra Aros MCK onsdagen den 20 februari 
2022 via Microsoft Teams (MT). 
  
Närvarande från Peter Appelqvist (PA)   Ordförande 
styrelsen  Jan Lindberg (JL)   Kassör & medlemsansvarig  
  Roger Söderbom (RS)  Sekreterare, Redaktör    
  Anders F Eriksson (AFE)    Ordonnansansvarig  
  Andreas Brodin (AB)  Programsekreterare  
  Jan Karlsson (JK)  Kåkansvarig  
  Sören Uppman (SU)  Webmaster 
  Ola Lindberg (OL)  Revisor 
Övriga med på mötet: Lena L, Jarno Y, Håkan E, Sofia S, Jesper S, Jan B   
                  

§ 1 Öppnande 

● Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade detta extraextra möte. Det 
var egentligen utlyst som ”bandyfinalenfunktionärsmöte”  men eftersom det 
skulle tas ett formellt beslut, blev det också ett styrelsemöte.  

 
§ 2 Bandy-SM 18-19 mars 

● Vi fick ganska snabbt ihop erforderligt antal funktionärer till årets 
bandyfinal. Flera hade dessutom erbjudit sig att stå både för- och 
eftermiddagspass. Då såg det ut att bli bra förutsättningar. Men… 
 
OL informerade om gällande beskattningsregler som skulle betyda att vi inte 
kunde erbjuda funktionärerna den utlovade ersättningen utan att bli betraktade 
som arbetsgivare och därmed betala arbetsgivaravgift mm. Dessutom skulle 
respektive funktionär vara tvungen att redovisa intäkten till Skatteverket. 
Rent teoretiskt skulle vi kunna genomföra det ändå och hoppas att ingen skulle 
upptäcka det. Men styrelsen vill inte hålla på med svarta utbetalningar. 
 
Det hade också framkommit ett förslag att låta FrilansFinans sköta utbetalningen 
mot viss ersättning och överlåta till den som får ersättningen att deklarera 
inkomst. 

 
PA sammanfattade att det egentligen fanns tre förslag: 
1. Vi anlitar FrilansFinans som sköter utbetalningen mot ersättning. Ansvaret för 

deklarering hamnar hos den enskilde funktionären. 
2. Klubben tar hela ersättningen, betalar ut bensinersättning och ordnar fest för 

funktionärerna. 
3. Vi tackar nej till uppdraget. 
Alt 1 och 2 skulle förmodligen innebära att vi inte har tillräckligt med 
funktionärer. 
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Efter viss diskussion där alla på mötet var med, enades mötet om förslag 3, dvs 
tacka nej till uppdraget. 

 
AFE fick i uppdrag att snarast kontakta uppdragsgivaren och meddela vårt beslut 
med en förhoppning om att de ändå kan  
lösa trafikvaktsfrågan ändå. 
 

§ 5 Avslutning 
● Ordföranden tackade alla för visat intresse och avslutade mötet. 

 
Vid protokollet     Justeras 

 

 

 

Roger Söderbom. sekreterare         Peter Appelqvist, ordförande 


