STYRELSEMÖTE FRISKIS & SVETTIS 8 OKTOBER 2018
Tid: 17.00
Plats: Huneskolans konferenssal
Närvarande: Folke, Eva-Lill, Marika, Therese, Maria, Lina del av mötet, Daniel

§1 Mötet öppnas.
§2 Dagordningen enligt kallelsen fastställdes.
§3 Till justeringsman valdes Eva -Lill.
§ 4 Föregående protokoll godkändes.
§ 5 Kort rapport från deltagare
•
Folke- Informerade om föreläsningen och jympapasset av och med Martin Lidberg den 1/10 hos Friskis
& Svettis Ljungby.
Det finns nu olika pärmar i skåpet finns för styrelsemötesprotokoll, funktionärsavtal, medlemsavtal.
•
Maria- Det återstår några medlemmar som ska få den felaktigt inbetalda årsavgiften för HT18-VT19
återbetald.
Eva-Lill- I november kommer utlottningen som ingår i vårt 25 årsjubileum läggas fredagen den 30:e.
•
Det är samtidigt som vi har AW. Vi kommer att gå ut med extra information om detta.

§ 6 Utstående punkter
•
GDPR- Listan över medlemsavtalen och funktionärsavtalen är under uppdatering. I samband med att
värdarna delar ut medlemskort eller klisteretiketten för terminen ska de fråga om de har skrivit under
medlemsavtalet. Förslag på att ändra rutinen för medlemmar till VT19.
•
Rekrytering av nya ledare- Lina informerade att vi har en person som är intresserad. Utbildning och ett
nytt pass planeras till våren VT19. Vi söker flera ledare och Lina letar vidare.
•
Deltagare Svettisdagarna- Beslut togs att inga ledare kommer att åk på Svettisdagarna i Stockholm i år.
Folke avanmäler och meddelar ledarna.
•
Månadens motionär/ funktionär-Förslag på att vi en gång i månaden lägger ut ett foto och en kortare
presentation av någon i föreningen.
•
lnfomöte 181014 Huneskolans konferenssal 15:30- Beslut togs att Eva-Lill får 1000 kr till förtäring.
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§7 Nya punkter
•
•

•
•
•
•

Rekrytering av kommunikatör-Vi efterlyser en ny kommunikatör till föreningen.
Årsmöte, tidsplan och förberedelserFörslag på att tidigarelägga årsmötet 2019 till den 10/2.
Årsmötet ska utlysas i 12 veckor innan och dagordningen kommer att skickas ut 5 veckor innan.
Genomgång vad som ska redovisas av kassören.
Daniel bokar Huneskolans konferenssal till klockan16:00.
Ersättningsbestämmelser för Jan Häger - Beslut togs att styrelsen beviljar reseersättning med
50 kr/ pass.
Förslag på att Svenne och Catharina tillsammans med Jerry arbetar fram hur den nya hemsidan ska se
ut.
Det upplevs problem med medlemslistorna. Maria mailar nu uppdaterad information till Catharina och
Eva-Ull. Hon kommer nu även att maila Daniel och Folke. Diskussion om hur vi ska kunna göra detta
effektivare. Ärendet kommer att tas upp nästkommande möte igen.

NÄSTA STYRELSEMÖTE Måndag 5/11 kl. 17.00 i Hunehallens konferensrum .
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