STYRELSEMÖTE FRISKIS & SVETTIS 10 SEPTEMBER
2018
Tid: 17.00

Plats: Huneskolans konferensrum
Närvarande: Annette, Eva-Ull, Marika, Therese, Maria del av mötet, Lina, Daniel del av mötet

§1 Mötet öppnas.
§2 Dagordningen enligt kallelsen fastställdes.
§3 Till justeringsman valdes Annette.
§ 4 Föregående protokoll godkändes.
§ 5 Kort rapport från deltagare
• Lina vill att vi ska sammankalla ett möte där alla funktionärer träffas. Detta för att ventilera och
inspirera till motivation i föreningen. Kallelse skickas ut av Folke. Datum sattes till 14/10
• Maria hade funderingar gällande Fitness Player. Hon har även med medlemslistor över de som har
betalt in terminsavgifter för helår HT18-VT19. Beslut togs att vi betalar tillbaka till de som har betalt in
för mycket. Maria mailar medlemslistan till Eva-Ull för att värdarna ska kunna skriva nya medlemskort
till de som har förkommit..
§ 6 Utstående punkter
• GDPR- Listan över medlemsavtalen och funktionärsavtalen är under uppdatering. I samband med att
värdarna delar ut medlemskorten eller klisteretiketten för terminen ska de fråga om de har skrivit
under medlemsavtalet.
• Årsmötesprotokollet - Det är signerat och klart.
• Nycklar- Föreningen har köpt in 5 stycken nya nycklar via kommunen. De ska delas ut till de värdar
som behöver.
• Rekrytering av nya ledare- Lina tar kontakt med de vi har på förslag. Åtgärd på kort tid är att Ann
kommer in och har sitt pass under höstterminen.
§7 Nya punkter
• Datum för AW-jympa- 28/9, 26/10 och 30/11. Sara kollar med en ledare från Ängelholm till första
fredagen.
• Deltagare på Svettisdagarna-. Vi awaktar med beslut om deltagande på Svettisdagarna till nästa
styrelsemöte.
• Ta fram förslag på information .- Lägga upp personlig information på första sidan om funktionärer.
"Månadens funktionär". Alla funktionärer kan ta kontakt med Jerry om de vill ha fram någon
information som ska synas på hemsidan. Vi uppmanar alla ledare att lägga ut aktuell information på
Facebook.
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•

Firmateckning- Beslöt att föreningen tecknas av två i förening: Lina Almgren-Nilsson, Folke Becker
och/eller Maria Bäck.

NÄSTA STYRELSEMÖTE Måndag 8/10 kl. 17.00 i Hunehallens konferensrum .
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