Protokoll Styrelsemöte
Datum:
Tid:
Plats:

2016-10-10
kl. 19.00
Klubbstugan

Närvarande: Annette Ståhl, Lars Magnusson, Jerker Linneborg, Susanne Holm, Ulrika från punkt 14
Meddelat förhinder: Christina Rudén, Miriam Helleday, Kerstin Tillberg

1.

Mötets öppnande

2.

Fastställande av dagordning

3.

Val av justerare; Lars Magnusson

4.

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna

5.

Punkter att ta upp från fg. möte




Nya elementen (Miriam), Beslut: Miriam får kontakta elkillen igen och bestämma nytt datum,
Snart är vintern och kylan här.
HUS arvoden och kursavgifter; Bordlades då vi inte var beslutsmässiga då Annette och Ulrika
inte skall ta beslut i frågan.
Underhåll av altanen; Christina följer upp offertförfrågan

6.

Inkommen post; Gunillas förfrågan om att förlägga TL-uppdateringen på NBK beviljades, Annette har
meddelat Gunilla att hon kan boka in aktuella datum på lediga tider.

7.

Ekonomi; Ulrika föredrar punkten mellan punkt 14-15. Ekonomin är fortsatt god. Izettle-betalning är
nu igång på klubben. Hittills är Ulrika, Inger och Tina behöriga att använda Izettle. Nytt datum för att
utbilda instruktörer i användningen ombesörjer Ulrika som också är administratör för Izettle-tjänsten.

8.

Belysning parkering; Annette har kontakt med Krister underlev till Boo energi som skall inkomma med
offert angående belysning från 2 stolpar nere på planerna och en extra stolpe på parkeringen.

9.

Montage av nya stegen; Beslutades att Christina ber gräsklipparna titta på detta också.

10. Nytt el-avtal; Beslut om förlängning av elavtal fattat via mail.

11. Förslag från Rally att Cattis Sandin får gå på utvecklingsdagar för RL lärare och instruktörer. Denna
kurs kommer gå på max 1500 kr och ryms i Rallyns budget. Beslut fatta via mail att godkänna
Catharina Sandins deltagande på utvecklingsdagar.
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12. Policyarbete; Annette, Lasse och Christina har erbjudit sig att se över befintligt policydokument och
återkommer med ett förslag till styrelsen och sektorerna; Policyarbetet fortgår
13. BPH; Förfrågan från Leif och Anna Forsberg (Östervåla) om att köpa vår BPH-bana; Beslutades att vi
inte säljer banan för närvarande. Christina svarar på mailet.
14. Hemsidan/Web (Offerter bifogas); Vi avvaktar ytterligare en offert Kontakt LM som kom in sent i
förfrågningsskedet. Ulrika kommer in och vi behandlar punkt 7 efter punkt 14.
15. Medlemsmötet, onsdag 23/11 klockan 18.30. Vi bjuder traditionsenligt på julbord, Annette har
skickat förfrågan till vår leverantör Aktive Catering. Patrik är kontaktad om att lägga upp information
om detta på hemsidan. Info skall även gå ut på FB (Annette).
16. Ärendelistan; Det framkommer att vår pump är trasig. Pumpen har stått och gått en hel natt.
Membranet i hydropressen behöver bytas ut (400 kr), Instruktion finns vid pumpen. Lasse utreder
frågan.
17. Övriga frågor; Inga övriga frågor
18. Ordföranden tackade alla och avlutade mötet.
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