Protokoll Styrelsemöte Friskis & Svettis
10 april 2018 Tid 17.30
Plats: Hunehallens konferensrum
Närvarande: Folke, Maria, Lina (del av tid), Jan, Daniel, Annette, Therese, Eva- Ull
§ 1. Mötet öppnas.
§2 Godkännande av dagordning med tillägg av huruvida Gabriella övergår till Älmhult.
§3 Till justeringsman valdes Annette.

•
•

§4. Föregående protokoll
• Lina kollar med Martin angående årsmötesprotokoll.
• Protokoll från 180304 och 180319 ej justerade än.
§5. Inget att rapportera från deltagarna.
§6. Utstående punkter:
•

•

•

•

Ersättare för Gabriela vecka 20-25
Lina försöker ordna med interna ledare som ersättning för Gabriella som är borta v 20-25.
Tillgång till NIBE-hallen i framtiden
Vi har fått löfte om att använda Nibehallen hela 2018. Lina utsedd som kontaktperson för
Nibe.

•

Uppdatering av ersättningsbestämmelser
Maria förslag till uppdatering av ersättningsbestämmelserna fastslogs. Se bilaga

•

Veckoinformation
Jerry ger ut veckoinformation via Mail till värdarna samt veckoschema på FB och hemsida.

§ 7.

•

AW jympa, planering/ledare
AW jympa planeras till den 20 april. Lina kontaktar Jesper från Älmhult för att se om
datumet kan ändras från 27 till 20:e.

§8.
•
•
•
•
•

Organisationsplan
Beslut togs att revidera organisationsplanen enligt följande:
Informations/veckobrev till ledare och värdar ges ut av Jerry.
Utbildnings/tränings/ funktionärsansvar för ledarna tas över av Lina (ledaransvarig) och av
Catarina för värdarna (värdansvarig)
Administrationen av funknet tas över av Folke
Teknisk utrustning, Daniel tar över ansvaret
lnköpsansvarig är Folke

§9. Beslut taget att Gabriella ska övergå som ledare till Älmhults Friskis med full kostnadstäckning . Lina förhandlar med Älmhult.
§10. Inventering av ledare inför hästterminen. Lina har planerat möte med ledarna.
Några nya på förslag.

Nästa styrelsemöte planerat till den 2018-04-24
Mötet behandlar endast frågan om GDPR. Jerry och Catharina inbjuds.
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