�TVRELSEMÖTE FRISKIS & SVETTIS 14 Augusti 2018

Tid: 17.30
Plats: Almen
Närvarande: Folke, Annette, Eva-Ull, Marika, Therese, Maria, Lina del av mötestiden Daniel,
,
Jerry
§1 Mötet öppnas.
§2 Dagordningen enligt kallelsen fastställdes.
§3 Till justeringsman valdes Therese.
§ 4 Föregående protokoll godkändes.
§ 5 Kort
•
•
•
•

rapport från deltagare
Maria informerade att Lokbidraget har inkommit.
Annette informerade att leveransen av kläder till funktionärer är försenad.
Eva-Lill har inte fått in så många anmälningar till Kick offen den 25/8.
Lina har inte fått svar från Ann när hon kommer tillbaka efter rehabiliteringen.

§ 6 Utstående punkter
•
GDPR- Vi behöver få ut en lista över vilka som har skrivit under avtalen gällande både motionärer och
funktionärer. Maria skriver ut listor och mailar dessa till Catharina och Folke.
•
Schema HT-2018.- Lina har mailat ut schema.
•
Årsmötesprotokollet - Det är under signering.
•
Kick-off- Styrelsen anslog 1000 kr till festkommitten. Vi avvaktar med denna till senare under hösten.
•
Avtal med Fitness player- Folke har varit i kontakt med dem för att teckna avtal. Ledarna har inte fått
tillgång till detta ännu. Beslut togs att Sara får bidrag till musikersättning till sitt pass.
§7 Nya punkter
•
Kommunikation- Jerry informerade om Defendo och att avtalet löper kvartalsvis. Vi avvaktar med
Pastelldata då det i huvudsak gäller bokningar av pass.
Jerry har lagt ut schemat för HT 2018 på hemsidan. Han kommer fortsättningsvis att lägga ut schemat
veckovis på Facebook. Detta sker senast på söndagar. Beslut togs att anslå 1000 kr för annonsering på
Facebook.
Han kommer även att maila ut all information till alla funktionärer.
Foldern till motionärerna är under bearbetning. Den kommer att börja lämnas ut så fort den är klar.
Beslut togs att inte sätta in annons i Veckobladet. Vi kommer istället att lägga ut informationen under
evenemang på kommunens hemsida.
Jerry kommer att kopiera upp affischer som sätts upp under v33.
Nycklar- Daniel har samlat in alla nycklar till lokalerna för att sammanställa en lista över dessa.
•
•
•

Beslut togs att alla ledare och en värd per pass ska ha nyckel.
Nya ledare och lokaler - Diskussion gällande lokalfrågan framöver. Även diskussion hur vi ska gå vidare
för att rekrytera nya ledare. Flera förslag kom upp och Lina tar kontakt med dessa.
Lokalansvarig - Diskussion gällande ny ansvarig för bokning av lokaler. Beslut togs att Daniel tar över

efter Lina.
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•

Mötestider för styrelsen under hösten och vintern 2018/2019:
10 september, 8 oktober, 5 november, 3 december, 7 januari, 11 februari

§ S Mötet avslutas.

NÄSTA STYRELSEMÖTE Måndag 10/9 kl. 17.00 i Hunehallens konferensrum.
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