Protokoll Styrelsemöte

Datum:
Tid:
Plats:

2018-03-06
kl. 18.00
KLubbstugan

Närvarande: Annette Ståhl, Lars Magnusson, Christina Rudén, Carin Segerström, Ulrika Hallberg Lüning,
Nathalie Isaksson, Johanna Tak, Miriam Helleday
Meddelat förhinder: Jerker Linnerborg

1.

Ordförande förklarade mötet öppet

2.

Dagordningen godkändes

3.

Val av justerare; Miriam

4.

Föregående mötesprotokoll godkändes

5.

Inkommen post; Mail från en icke medlem angående tillgång till styrelseprotokollen. Ingen åtgärd från
styrelsen.

6.

Mark och Stuga:






7.

Offert för att öppna extradörren har inte kommit ännu. Vi frågar en annan firma (Ulrika)
Inköp av ny förrådscontainer förbereds av agilitysektorn, men vi kan inte köpa en förrän snön
är borta och marken torkat upp (Lasse)
Slingans underlag, Bordläggs (Annette)
Snöplogning och skottning av snö på taket; Stockholms trädgårdstjänst kommer imorgon och
plogar grusplanen och vägen ner dit och skottar taket.
Hundungdoms behov av ny lokal; Vår stuga är så mycket fullbokad så vi kan inte låna ut
stugan regelbundet till HU. Vi har erbjudit ett möte med HU för att diskutera detta, men de
har inte hört av sig.

Ansvarsområden, vem gör vad?





Lasse skriver en instruktion om hur man gör när vattnet tar slut och sätter i köket
Miriam är ansvarig för att beställa snöröjning,
Ulrika är ansvarig för att beställa gräsklippning
Carin är ansvarig för nycklarna




Carin och Annette är ansvariga för förtjänsttecknen
Ulrika är ansvariga för kontakt med Studiefrämjandet och se till att alla kurser kommer in i
systemet

8.

Årets medlemsutskick; Vår ambition är att skicka årets medlemsutskick via mail. Christina kollar med
Tina.

9.

SBK 100 år och NBK 40 år 2018; Bordläggs till nästa möte

10. Ekonomi; Ekonomin är fortsatt god.
11. Ärendelistan; Bordlades
12. Datum för möten;




Medlemsmöten 2018: Torsdagen den 31 maj kl 18.30 och Torsdagen den 22 november kl
18:30
Årsmöte 2019: Torsdagen den 21 februari kl 18.30
Datum för styrelsemöten:
1. Tisdagen den 10 april kl 18.00,
2. söndagen den 6 maj kl 14.00 med träning och mat,
3. måndagen den 4 juni kl 18.00,
4. tisdagen den 21 augusti kl 18.00,
5. tisdagen den 11 september kl 18.00,
6. tisdagen den 9 oktober kl 18.00,
7. tisdagen den 6 november kl. 18.00,
8. tisdagen den 11 december kl. 18.00,
9. tisdagen den 15 januari kl. 18.00, 2019
10. tisdagen den 12 februari kl 18.00, 2019

13. Övriga frågor;



Lasse kommer att delta i ett seminarium om GDPR och Carin är också utbildad om GDPR. Vi
följer frågan.
Vi har fått en ny offert på gräsklippning och snöröjning. Vi ska jämföra med nuvarande
leverantör.

14. Ordföranden tackade alla och avslutade mötet

Vid protokollet

Christina Rudén

Justeras

Miriam Helleday

Annette Ståhl, ordförande

