STYRELSEMÖTE FRISKIS & SVETTIS 3 DECEMBER 2018
Tid: 17.00
Plats: Huneskolans konferenssal
Närvarande: Folke , Marika, Therese, Annette, Maria, Daniel, Lina
§1 Mötet öppnas.
§2 Dagordningen enligt kallelsen fastställdes.
§3 Till justeringsman valdes Daniel.
§ 4 Föregående protokoll godkändes.
§ 5 Kort rapport från deltagare
•
Folke- Diskussion har förts med valberedningen angående rekrytering av styrelsemedlemmar. Folke
ska ta fram underlag ett nytt medlemsavtal.
• Daniel- Har haft möte med NIBE. Vi kommer att ha tillgång till hallen även VT 2019.
• Annette - Har tagit fram nya medlemslistor inför VT 2019.
•
Therese- Behöver ha medlemslistorna för att sammanställa LOK-stödet HT 2018.

§ 6 Utstående punkter
•
•

•
•

Budget- Styrelsen fastslår budgeten för 2019 enligt underlaget som Maria har presenterat.
Årsmötet 2019-Genomgång av kallelsen, tidsplan och förberedelser inför årsmötet 2019. Vi gick även
igenom underlagen för Verksamhetsberättelsen 2018. Daniel har bokat lokal och motioner till
årsmötet ska vara oss tillhanda senast den 6/1-2019.
Rekrytering av nya ledare- Lina fortsätter arbetet med att leta ny ledare till föreningen.
Rekrytering av kommunikatör- Folke har meddelat valberedningen som får i uppdrag att söka efter ny
kommunikatör.

§ 7 Nya punkter
•

Lina presenterar schemat inför 2019.
Måndag- Janne Bas/ Puls Hunehallen
Tisdag - Svenne Tabata NIBE
Onsdag - Rullande Hunehallen
Torsdag - Sara Medelpass NIBE
Söndag - Lina Step Explode Hunehallen

•
•

Informationsblad - Beslut togs att vi inte kommer att dela ut informationsblad inför VT 2019.
Staket till bollarna på NIBE- Daniel tar kontakt med ansvarig för att kontrollera om det går att sätta
upp någon typ av förvaring av Powe Hour- bollarna.
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•
•
•

Medlemsllstor Annette hnr tt1glt fram ett förslag. Beslut togs att vi godtar det. Hon presenter detta på
nllsto v~lrdmötu.
lnköpsnnsvarle Folke kvarstår som lnköpsansvarlg.
Diskussion nngöunde Gabrlellos övergång till Älmhults förening. Beslut togs att Folke tar kontakt.

§ 8 övrleo fröeor

•
•

Informera pö passun att Inte förvara värdesaker I omklädningsrummen.
Termlnsstort lir foststilllt till den 14/1- 2019

§ 9 Mötets avslutande

NÄSTA SlYRELSEMÖTE M,,ndag 7/1-2019 kl. 17.00 I Hunehallens konferensrum .
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