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Utdrag Protokoll från Styrelsemöte
Datum:

2018-12-05

Plats: Sanden

Tid: 18.30-21.00

Närvarande: Marie H Heidemann, Monica Allansson, Veronika Norén, Calle Larsson
Lotta Sjöström, Evelina Graae (träningsansvarig) och AnnaKarin Svensson
(verksamhetsansvarig). Anmäld frånvaro: Luca Blom, Bengt Johansson och Istvan Koro
Mötet öppnas
Mötet öppnas av ordförande Marie H Heidemann och Lotta Sjöström hälsas extra
välkommen som adjungerad medlem i styrelsen från och med detta möte.
Dagordning faställs
Dagordningen fastställdes med vissa tillägg under övriga frågor
Val av sekreterare och protokolljusterare
Lotta Sjöström väljs till att skriva dagens protokoll och Evelina Graae justerar.
Genomgång av mötesprotokoll från 181113
Nya hemsidan är lanserad men behöver jobbas på. AnnaKarin och Peter Front me
hjälp av Evelina håller i arbetet.
Ekonomisk rapport och avstämning
Vi har nu under november kommit över 2000 medlemmar!!! En budget för 2019 är gjord.
Verksamhetsinformation från AnnaKarin (se bifogad fil)
AnnaKarin gör om hyresavtalet på skurmaskinen till ett mycket mer förmånligt leasingavtal.
Detta är medräknat i budgeten.
Rapport från verksamhetsgruppen
- Veronica har varit på IW-möte. Jippo-tankar på gång.
- Marie och Evelina träffade verksamhetsgruppen. de skall träffas andra tisdagen i varje
månad under åren 19-20, med start 8 januari 2019.
- Lotta och Cecilia kör igång After School för ungdomar födda 2003-2006 igen. Det blir 4
tillfällen under fredagar i januari-mars.
Träningsansvarig
Evelina har påbörjat tjänsten som träningsansvarig nu den 1/12 och Lotta Sjöström går in
som adjungerad styrelsemedlem och sekreterare.
Övriga frågor
FUB (Evelina): Evelina, AnnaKarin och Marie hade den 3/12 ett första möte med
FUB:srepresentanter för sondering av behov och önskemål. Arbetet fortsätter för att skapa
ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete.
Styrelsemöten våren 2019:
9 januari, 12 mars, preliminärt 9 april. Alla möten äger rum på Sanden kl: 18:30-21:00.
13 januari Planeringsdag på Habyskolan kl. 09:00-13:00.
Mötet avslutas av Marie H Heidemann
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