~~~ELSEMÖTE FRISKIS & SVETTIS 8 Maj 2018
Plats: Hunehallens konferensrum
Närvarande: Folke, Annette, Eva-Lill, Marika, Therese, Maria, Lina, Daniel
§1 Mötet öppnas.
§2 Dagordningen enligt kallelsen fastställdes.
§3 Till justeringsman valdes Daniel.
§ 4 Föregående protokoll godkändes.
§ 5 Kort rapport från deltagare

•
•
•

Folke har varit i kontakt med kommunen och ska boka in ett möte gällande passtider.
Therese redovisade statistik hur antalet medlemmar på passen under våren 2018 har varit.
Annette informerade angående kläder till funktionärer.

•

Eva-Ull undrade när informationen till funktionärer gällande intern information ska mailas ut. Beslut
togs att det att ska meddelas så tidigt som möjligt. Detsamma gäller för informationen ut till
motionärerna.

§ 6 Utstående punkter

•
•
•
•

AW jympa- Fortsätter med dessa till hösten.
25 årsfirandet - Vi fortsätter med utlottningen den 25:e varje månad.
Eventuellt ska vi ordna en medlemskväll någon gång under hösten.
Passen som vi har på Nibe kommer att flyttas till Hunehallen från och med den 15 maj.
GDPR- Folke skriver en text att lägga ut på hemsidan och en länk från Facebook. Den hänvisar
medlemmar att de kan skriva ut medlemsavtal och ta med till passen. Vi skriver även ut ett antal
exemplar att ta med på passen.
Folke mailar ut funktionärsavtalet till alla för underskrift.

§ 7 Nya punkter

•

•
•

•
•
•

•

Schema HT18 - Diskussion och förslag på ledare och pass inför hösten. Lina informerade från
ledarträffen.
lina tar fram ett underlag inför mötet med kommunen. Lina, Folke och Jeny medverkar.
Höjt skobidrag- Vi awaktar med det och tar med den frågan till årsmötet. Annette tar fram ett förslag .
svenne var inbjuden och informerade om regler gällande musiken som spelas på passen. Förslag om
att teckna ett avtal med Fitness Player som vi kan använda. Lina kollar upp detta med ledarna.

Åsa lnsulander ersätter Ann på Bas/ Puls resten av vårterminen.
Vi kommer att köra de sista passen för terminen den 12:e och 14:e j uni.
Beslut t ogs att Svenne får bjuda in till ett par gratispass för att visa upp nya pass .
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§ 8 Mötet avslutas.

NÄSTA STYRELSEMÖTE Tisdag 29/5 kl. 17.00 i Hunehallens konferensrum .
Vid protokollet

~

Justeringsman

Ordförande
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Daniel Larsson
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