Protokoll nr 4, styrelsemöte 2019-03-18, paragraf 27 – 43.
Närvarande (* ej närvarande)
Ove Johansson ordf.

Mats Gustafsson

Stig Andersson

Kenneth Wisén

Marianne Nelson

Bengt Johansson suppleant

Heimo Käki

Thomas Persson suppleant *

Kurt Larsson

§ 27 Mötets öppnande.
Ordf. Ove Johansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade
mötet öppnat.
§ 28 Val av sekreterare för mötet.
Till sekreterare för mötet valdes Heimo Käki.
§ 29 Val av protokolljusterare.
Att justerare protokollet valdes Kenneth Wisén.
§ 30 Föregående mötesprotokoll.
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades
till handlingarna.
§ 31 Konstituering.
Vice ordförande:

Kurt Larsson

Sekreterare:

Heimo Käki

Ekonomiansvarig:

Stig Andersson

§ 32 Val av au.
Ove Johansson, Heimo Käki och Stig Andersson valdes till au.
§ 33 Firmatecknare.
Två i förening från au.
§ 34 Teckning i bank och post.
Ordförande och ekonomiansvarig var för sig.

§ 35 Rapporter.
a) Ekonomi
Ekonomin ser fortsatt bra ut.
b) Medlemmar.
Medlemsantalet är för närvarande 568 betalande.
c) Hallunderhåll.
Renoveringen av herrtoaletten är klar.
d) Banunderhåll
Man kommer att göra lite justeringar på banorna inne.
e) Seriespelet.
I dagsläget återstår 3 omgångar av vinterserien.
f) Tävlingar.
17/3 genomfördes en dubbel Veteran 75 med 40 deltagande lag.
g) Lotteri.
Fungerar bra.
h) Uthyrning.
Rullar på.
i) Sponsring.
Inget nytt.
j) Servering.
Flyter på.
k) Samrådsgruppen.
Fans inget.
l) Övriga rapporter.
Fans inget.
§ 36 Diskussion om ansvarsområden och utnämnande av ansvariga från
styrelsen.
Medlemmar:

Irene Eskelid (utanför styrelsen)

Fastighet:

Kenneth Wisén

Ansvarig Café och hallvärdar: Marianne Nelsson och Bengt Johansson

Uthyrning:

Lennart Henriksson (utanför styrelsen)

Lotteri:

Mats Gustavsson och Heimo Käki

Serie o tävlingar:

Ove Johansson och Bengt Johansson
(Tas fram ett nytt namn)

Banfrågor:

Kurt Larsson

Sponsring:

Stig Andersson

Sjukvård:

Mona Larsson (utanför styrelsen)
Gunvor Byström (Tillfrågas) (utanför styrelsen)

Hemsidan:

Ove Johansson

§ 37 Beslut om antal kommittéer och diskussion om utseende av dessa.
Beslutade att tillsätta erforderligt antal kommittéer samt att varje ansvarig
tar fram namn på vilka som ingår i respektive kommitté.
§ 38 Vårens och sommarens verksamhet.
Städdag utomhus fredagen den 12 april kl. 09:00
24/3 Spelas det DM singel öppen, V55, dam och junior
13/4 Alliansens aprildubbel. (med högst 1 lic. spelare i varje lag)
22/4 Tullbrons Påskträff V60 trippel Monrad.
3/5 Planerad start för sommarserierna.
19/5 Tullbrons sommarspel V60 dubbel Monrad.
24/5–26/5 FFP sommarfyrling V55 trippel, Öppen med poolspel, slutspel.
§ 39 Inköp av ny diskmaskin.
Offert har inkommit från Electrolux storkök, WD-4s 26 716 kr plus moms
Frakt och montering.
Styrelsen beslutade att köpa enligt offert. (Bilaga 1)
§ 40 Inköp/leasing av ny kopieringsmaskin.
Styrelsen beslutade att inköpa en begagnad kopieringsmaskin från
Kontorsleverantören för 18 000 kronor enligt offert. (Bilaga 2)
Samtidigt beslutades att flytta ut den lilla kopiatorn till styrelserummet där
lagen kan ta sina kopior.

§ 41 Övriga frågor.
Önskemål fanns att förstärka målningen på parkeringen för
handikapplatserna så att dessa syns tydligare. Kurt Larsson fick uppdrag att
prata med kommunen samt ta upp med dem om att stänga grusvägen för
genomfart.
Beslutades att se över våra utlånade nycklar så att denna lista är aktuell.
§ 42 Nästa möte.
Måndagen den 8 april kl. 09:00
§ 43 Avslutning.
Ordförande Ove Johansson tackade de närvarande och förklarade
mötet avslutat.

Vid protokollet

Heimo Käki
Sekreterare

Justeras

Ove Johansson
Ordförande

Kenneth Wisén

