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PROTOKOLL
Styrelsemöte 2-2020
Art:

Styrelsemöte

Plats:

Klubbstugan, Deltat

Närvarande:

Ulle Liukkonen, ordförande
Margaretha Carlsson, kassör
Eva Jakob, vice ordförande
Heléne Eliasson, sekreterare
Johan Berglin, ledamot
Ann-Christin Pettersson, ledamot
Lena Unger, ledamot
Mats Ringlöv, ledamot

Ej närvarande:

Anna Holter

§ 13

Mötets öppnande

Ordförande Ulle Liukkonen öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

§ 14

Val av justerare

Eva Jakob valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 15

Fastställande av dagordning

Dagordning föredrogs och fastställdes.

§ 16

Föregående protokoll

Gicks igenom och godkändes.

§ 16B

Ang. Årsmötesmiddag

Kassören funderar ang. förtäring vi bjuder på, ex. vis på årsmötet och vissa medlemsmöten
med tanke på kostnaden. Mötet diskuterade olika tillvägagångssätt.
Mötet beslutade att även fortsättningsvis bjuda medlemmar på förtäring, vi ser det som
en fin gest till våra medlemmar som ställer upp i ur och skur för klubben. Men att
medföljande, respektive, som inte är medlemmar skall få betala en symbolisk summa som
bestäms för varje gång.
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§ 17

Skrivelser/Post/Att-göra-lista

Ingen post att gå igenom mer än några fakturor. I övrigt sköts Att-göra-listan till första
styrelsemötet efter årsmötet.

§ 18

Inför Årsmötet

Årsmöteshandlingarna är i stort sett färdiga. Revisorerna har gått igenom räkenskaperna
och revisionsberättelsen är underskriven. Verksamhetsberättelsen är klar och skall skrivas
under av alla i styrelsen.
Priser till vinnarna i KM osv. är beställda. Blommor till pristagarna och avgående
medlemmar ska beställas och Årsmötesmiddagen beställs på ICA Andersson i Sörberge,
Heléne ordnar detta.

§ 19

Ekonomi

Kassören redovisade ekonomin kort, inga större förändringar sedan förra styrelsemötet i
januari. Till årets budget föreslogs några mindre justeringar som mötet godkände. Detta
innebär att minusposten i slutänden blir något mindre.

§ 20

Rapporter

Avel och Hälsa informerade om utställningen vi har tillsammans med VNKK i
månadsskiftet. Efterlyser lite hjälp till parkering och servering, meddela Margaretha om och
när du kan hjälpa till.
HUS informerade om att två medlemmar, Isabel Skogström och Helena Bergenudd, går
Allmänlydnadsinstruktörsutbildning via Distriktet på Kramfors BK, de kommer examineras
innan sommaren. Fundering ang. om Lena Unger skulle kunna tänka sig att utbilda sig till
Friskvårdsinstruktör? Lena meddelar att hon funderar och återkommer.
Anette Wengelin kommer ha en Rallylydnadskurs hos oss i vår då Eva meddelat att hon inte
kommer kunna ha någon då hon väntar på att få operera sitt andra knä i vår.
Stugan och Johan meddelade att luftvärmepumpen fungerar som den ska, men behöver
rengöras med jämna mellanrum.
Inga övriga rapporter.

§ 21

Övriga frågor

Massagekurs? Vi har fått ett mail där man erbjuder sig att hålla en massagekurs hos oss.
Mötet beslutade att först fråga våra medlemmar Ann-Christin Pettersson och Monica
Johansson om de kan tänka sig hålla i en sådan?
MNDs årsmöte i Sollefteå den 14/3? Vilka kan åka? Ulle Liukkonen, Johan Berglin och
Lena Unger åker kommer åka på årsmötet.
My Home Cloud, Johan har kollat upp detta och det är en tjänst som ska fungera för oss.
Frågan är hur det är med Internetkapaciteten vi har? Margaretha kollar upp detta.
Inga övriga frågor.
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§ 22

Nästkommande möte

Nästa möte är Årsmötet, lördag den 22/2. Nästa styrelsemöte bokas in efter årsmötet.

§ 23

Mötets avslutande

Ulle Liukkonen tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid pennan:

__________________________________________
Heléne Eliasson, sekreterare

Justeras:

__________________________________________
Ulle Liukkonen, mötesordförande

____________________________________
Eva Jakob, justerare

