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STYRELSEMÖTE FRISKIS & SVETTIS 29 Maj 2018
Tid: 17.00
Plats: Hunehallens konferensrum
Närvarande: Folke, Eva-Lill, Marika, Maria, Lina, Daniel
§1 Mötet öppnas.
§2 Dagordningen enligt kallelsen fastställdes .
§3 Till justeringsman valdes Eva-Ull.
§4 Föregående protokoll godkändes.
§ 5 Kort rapport från deltagare

•

Folke, Lina och Jerry har varit och pratat med kommunen gällande passtider.

•

Eva-Ull vill veta vilka som har nycklar och tycker att fler ska få.

•

Lina vill ha en inventering av nycklar och en ny ansvarig.

§ 6 Utstående punkter

•
•

•

GDPR- Medlemsavtalet har delats ut på passen och underskrift pågår av medlemmarna. Vi fortsätter
att dela ut och samla in dessa efter sommaruppehållet.
Folke har mailat ut funktionärsavtalet till alla funktionärer för underskrift.

•

Schema HT 2018- Diskussion om pass och tider inför hösten. Målet är att alla pass ska hållas i
Hunehallen. Lina lämnar in önskemål om tider till kommunen för HT 2018 och VT 2019. Ett nytt möte
för alla föreningar hålls den måndagen den 4 juni. Vi kommer att gå ut med en förfrågan om nya
funktionärer. Beslut togs att HT 2018 börjar v 34 och avslutas v 50.

§7 Nya punkter
•

Årsmötesprotokollet är under signering .

•

Kick-off för funktionärer - Beslut togs att det blir den 18 augusti.

•

Friskisdagarna - Diskussion om vi ska skicka in en anmälan till Friskidagarna i Stockholm ..

•

Nycklar till Hunehallen- Beslut togs att Daniel blir ansvarig för hanteringen av nycklar och ny kontakt
med kommunen .

•

Musik - Beslut togs att vi tecknar avtal med Fitness player. Svenne blir ansvarig.

•

Beslut togs att de interna ersättningsbestämmelserna ska justeras avseende musikköp och övriga
inköp. Maria skriver om bestämmelserna till nästa möte.

•

Marknadsföring - Folke presenterade en mall för inspiration och ideer. Diskussion togs om hur vi ska
marknadsföra Friskis.
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§ 8 Mötet avslutas.

NÄSTA STYRELSEMÖTE Tisdag 14/8 kl. 17.30 i Hunehallens konferensrum .
Vid protokollet

Justeringsman

Ordförande

Eva-Ull Gladh

•

•

2 (1)

