Protokoll Styrelsemöte
Datum:
Tid:
Plats:

2016-05-09
kl. 19.00
Klubbstugan

Närvarande: Susanne Holm, Annette Ståhl, Christina Rudén, Jerker Linnerborg, Miriam Helleday, Carin
Segerström, Ulrika Hallberg Lüning (från kl 20.15)
Meddelat förhinder: Lars Magnusson, Kerstin Tillberg
Patrik Gunnarsson adjungerades till mötet under punkten 5 ”Bredband” och ”Ny hemsida”:

1.

Annette öppnade mötet.

2.

Vi lade till medlemsmötet som en övrig fråga. Dagordningen godkändes därefter.

3.

Val av justerare; Carin Segerström

4.

Föregående mötesprotokoll godkändes

5.

Punkter att ta upp från fg. möte
•

•
•
•

Bredband: Patrik har köpt in ett mobilt och trådlöst bredband. Routern ligger i det inre
kansliet. När man behöver internet så pluggar man in den (alt laddar den). Den bör inte sitta i
laddaren hela tiden. Lösenordet framträder på en display på routern när man startar den.
Ny hemsida: Patrik lägger ut en fråga på FB om det finns ngn medlem som skulle kunna
hjälpa till att bygga en ny hemsida i ett enklare verktyg tex Wordpress. Frågan kommer även
tas upp på medlemsmötet den 1 juni.
Uppmärkning av träden på BPH banan (Patrik och Lasse); Bordlades.
Offert nya element (Carin); Vi gick igenom vilken belysning som behöver åtgärdas. Carin har
möte med elektrikern på måndag 16/5.
Uppgradering av dator till Windows 8 eller senare (Patrik); Datorn är uppgraderad.

6.

Inkommen post; Mail om assistanshundar skickas till Ann Magnusson (Christina).

7.

Ekonomi; Kassören redovisade ekonomin som är fortsatt god.

8.

Belysning; Annette har kontakt med Boo Energi ang belysning på planer, parkering, toaletten och
timer till parkeringsbelysningen.

9.

Trasigt rör för brunnstömning; Leffe har lagat!

10. Underhåll av altanen; Carin tar in ytterligare en offert.
11. Planering inför städdag(ar); Alla sektorer har varsitt städområde. Container är beställd. Christina hyr
fyra trimmers, två med klinga, en motorsåg och ”gräshackor”. Annette, Jerker och Susanne
koordinerar på lördag från kl 10.00. Miriam och Christina koordinerar på söndagen kl 10.00.
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12. Ärendelistan; Vi gick igenom och uppdaterade ärendelistan.
13. Datum för styrelsemöten; Måndagen den 15 augusti, Måndagen den 12 september, Måndagen den
10 oktober, Måndagen den 7 november, Måndagen den 12 december. Alltid kl 19.00.
14. Medlemsutskick; Informationen i utskicket lades ut på FB, i klubbstugan och på hemsidan i god tid (i
slutet av april). Själva brevutskicket gjordes den 30 april.
15. Övriga frågor; Medlemsmötet diskuterades. Vi bjuder på fika (Annette pratar med Inger). Christina
påminner sektorerna om deras rapporter. Frågan om ny hemsida sätts upp på agendan för
medlemsmötet. Agendan ska upp i klubbstugan senast 7 dagar innan mötet. Vi påminner också om
mötet på FB.
16. Annette tackade alla och avslutade mötet.

Justeras:

Annette Ståhl, Ordförande

Carin Segerström, Justerare

Christina Rudén, Sekreterare
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