Protokoll Styrelsemöte
Datum:
Tid:
Plats:

2016-04-12
kl. 19.00
Klubbstugan

Närvarande: Susanne Holm, Annette Ståhl, Christina Rudén, Jerker Linnerborg,
Meddelat förhinder: Lars Magnusson, Miriam Helleday, Carin Segerström, Ulrika Hallberg Lüning, Kerstin
Tillberg

1.

Annette öppnade mötet

2.

Dagordningen godkändes

3.

Val av justerare; Susanne Holm

4.

Föregående mötesprotokoll godkändes

5.

Punkter att ta upp från fg. möte
•
•
•

•
6.

Mobilt bredband; Bordlades (Patrik kallas till nästa möte för att informera om hemsida och
bredband).
Uppmärkning av träden på BPH banan (Patrik och Lasse); Bordlades
Offert nya element (Carin); Vi kom överens om att fatta detta beslut via mail så att alla skulle
hinna titta på underlaget. Efter mailkorrespondens beslutade styrelsen att acceptera en offert
och Carin följer upp detta.
Uppgradering av dator till Windows 8 eller senare (Patrik); Bordlades

Inkommen post;
•
•
•

Styrelsen välkomnar Tina MacLean som ny medlem i Rallysektorn
Beslutades att AfBV får låna klubbstugan för sitt årsmöte den 11/3 2017 kl 12.00 – ca 16.00
Sekreteraren svarar medlemmen som har synpunkter på årsmötesprotokollet att denne får ta
upp frågan med årsmötets ordförande. Om medlemmen har vidare besvär i frågan ber vi
denne vända sig till SBK centralt.

7.

Ekonomi; Kassören hade skickat in balans och resultaträkningarna. Ekonomin är fortsatt god och
inkomster från vårens kurser har börjat komma in.

8.

Belysning plan och parkering; Annette har haft kontakt med Boo Energi som ska återkomma för att
boka ett möte och gå igenom belysningen på planer, parkering, toaletten och timern till
parkeringsbelysningen.

9.

Trasigt rör för brunnstömning; Carin kollar om Leffe kan fixa detta.

10. Underhåll av altanen; Vi diskuterade behovet av att renovera/byta räcket på altanen. Annette begär
in en offert från en medlem.
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11. Planering inför städdag(ar); Styrelse planerar att städa helgen den 14-15 maj, då hyrs trimmers och
annat in. Annette och Susanne kommer att skicka ut beting till sektorerna, lägga ut info på FB och be
Patrik annonsera på hemsidan.
12. Ärendelistan; Inga åtgärder.
13. Datum för styrelsemöten; Nästa styrelsemöte är den 9 maj kl 19.00.
14. Medlemsutskick; Kuverten är klara och etiketter beställda. Vi korrekturläste utskicket. Återstår att
kopiera, köpa porto och skicka iväg. Christina koordinerar detta.
15. Övriga frågor;
•

Vattenpåfyllnad inför tävlingar den 16/4 och 23/4; Annette beställer vatten och tömning av
toan.

16. Annette tackade alla och avslutade mötet.

Justeras:

Annette Ståhl, Ordförande

Susanne Holm, Justerare

Christina Rudén, Sekreterare
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