Protokoll nr 1, styrelsemöte 2019-01-14, Paragraf 1 - 10.
Närvarande (* ej närvarande)
Ove Johansson ordf.
Stig Andersson
Marianne Nelson
Heimo Käki
Kurt Larsson*

Kenneth Wisén
Mats Gustafson*
Romano Percat suppleant
Bengt Johansson suppleant

§ 1 Mötets öppnande
Ordf. Ove Johansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade
mötet öppnat.

§

2 Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.

§ 3 Val av protokolljusterare.
Att justera protokollet valdes Bengt Johansson.

§ 4 Föregående mötesprotokoll.
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Inkomna och utgående skrivelser.
PRO Västerås har ställt en fråga om man fick citera från vår hemsida. Ove
har sagt att det är ok om man hänvisar till källan.

§ 6 Rapporter.
a) Ekonomi.
Ser fortsatt bra.
Vårt förslag att ta ut 2 kronor vid Swishbetalningar kunde vi inte göra, hur
vi skall lösa detta får vi fundera på.

b) Medlemmar.
Är för närvarande 563 st.
c) Hallunderhåll.
Se bilaga från fastighetskommittén. (bilaga 1.)
FK vill att vi säljer den SAX lift som införskaffades.
FK fick i uppdrag att ta fram instruktioner för hur centraldamsugaren skall
Användas.
d) Banunderhåll.
Fanns inget.
e) Seriespel.
Har kommit igång efter helgerna.
f) Tävlingar.
Singeltävlingen genomfördes med gott resultat den 28 december 2018.
g) Lotteri.
Fungerar utmärkt.
h) Uthyrning.
Bra.
i) Sponsring.
Inget nytt.
j) Servering.
Det rullar på.
k) Samrådsgruppen.
Fanns inget.
l) Övriga rapporter.
Heimo informerade ang. arbetet med att ta fram förslag till ny
kaffebryggare samt diskmaskin.
§ 7 Kommande arrangemang.
(Se bilaga 2)
Styrelsen beslutade att när vi har tävlingar så kommer det att utgå 1 000

kronor per dag till den förening som är hallvärd vid detta tillfälle.
(hallvärdarna skall sköta både grill och köket.)
§ 8 Övriga frågor
Den telefon som finns i hallen är i första hand för inkommande samtal.
Marita går i pension den 22 februari. Marianne och Stig fixar något till.
Romano tog upp problem med klot som läggs på träddäcket vilket kan
innebära olycksrisk. Vi tar frågan till oss och funderar på en lösning.
§ 9 Nästa möte
Måndagen den 11 februari 2019 kl. 09.00.
§ 10 Avslutning
Ordföranden Ove Johansson tackade de närvarande och förklarade
Mötet avslutat.

Vid protokollet

Heimo Käki

Justeras

Ove Johansson
Ordförande

Bengt Johansson

