Protokoll nr 6 styrelsemöte 2013-05-06 paragraf 57- 69
Närvarande (* = ej närvarande)
Ove Johansson, ordförande
Björn Lindell
Elvy Nilsson
Elisabet Lantz
Rita Evesson, suppleant

Lennart Henriksson
KG Bengtsson
May-Britt Persson
Erling Andersson, suppleant

§ 57

Mötets öppnande
Ordföranden Ove Johansson hälsar de närvarande välkomna och förklarar
mötet öppnat.

§ 58

Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor
Dagordningen godkänns. Lennart Henriksson utses till justerare av
protokollet.

§ 59

Godkännande av föregående styrelseprotokoll
Föregående protokoll 5/2013 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 60

Inkomna och utgående skrivelser
• Inbjudan från Fbg Sparbank att delta med aktivitet 7 september i
anslutning till Falkhallen. Beslutas att Alliansen ska delta. Ordf svarar
banken.

§ 61

Rapport från AU
AU hade möte 130404 om utbyggnad av förråd och beslöt att begära in
underlag från (FK) fastighetskommittén till styrelsemöte 130506.

§ 62

Rapporter:
A, Ekonomi
• Resultatrapport enligt bilaga 1 redovisas.
./1
• Kafé och lotteri går bra och ger inkomster.
• Alliansens lån på dryga miljonen kommer att amorteras med 200 000:och 15 000:- kr under maj månad.
B, Medlemmar
• Totalt har vi idag 604 medlemmar.
C, Hallunderhåll
• FK föreslår att Kondens och mögel vid verkstadstaket åtgärdas av
de företag som byggde den del av hallen. Beslutas att så ska ske.
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D, Banunderhåll
• Stora banan i hallen är ojämn. Därför kommer ytlagret först att tas bort.
Därefter kommer underlaget att jämnas till och packas ordentligt,
varefter ytlagret återställs.
E, Serien
• En förening har lämnat WO vid bortamatch. Seriekommittén kommer
att informera berörd om konsekvenser av fler WO.
F, Tävlingar
• Noteras att på gång är Våryran, DM m fl
G, Lotteri
• Olika alternativ på prisbord diskuteras. Kommittén bestämmer.
H, Uthyrning
• Fungerar bra.
I, Reklam o sponsring
• Inget
J, Servering
• Inget
K, Hemsidan
• Har varit lite tunn senaste tiden. Mer bilder in och presentation av
styrelsen till att börja med.
L, Övriga rapporter
• Inget
§ 63

Bygge av förråd
• BL redovisar FK underlag för att uppföra ett nytt förråd m m. Detaljerad
ritning och specifikation av materialbehov har tagits fram av Helge
Bloch. En offert på detta visar på en kostnad runt 33 000:- kr (exkl
moms). Byggansvarig Helge B med Gert-Erik Carlsson som bitr.
Uppförandet är uppdelat i ett antal skeden (Grunden med plint,
Stommen, trallgolvet, Taket, väggarna, målning ...). Varje skede ska
göras av de olika föreningarna mht storlek och kompetenser. Vilken
som ska göra vad anges av FK i samråd med resp förening. FK har
möte 17/5 .
• Beslutas att göra enligt FK förslag.

§ 64

Kommande allianstävlingar
• Allianstävlingar är inlagda söndag 12/5 (herrdubbel) och
midsommardagen 23/6.
• Beslutas att Allianstävlingar ska genomföras under hösten-vintern
-våren på motsv sätt som 2012-13
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§ 65
§ 66

Optimisternas fortsatta träning
• Nuvarande sätt att bedriva träningen ska ändras. Alliansen är positivt
inställd till träningen. De funderar på hur den kan fortsätta.
Övriga frågor
• Cykelparkering är en återkommande fråga. Beslutas att ytterligare en
ska iordningställas på andra sidan grusvägen. Platsen ska jämnas till,
ev gruspåfyllnad, skyltas och avdelas med spaltsten.
• Skogsparkering av bilar ömse sidor grusvägen. Beslutas att stora
stenar ska utplaceras på strategiska ställen för att hindra detta.

§ 67

Aktivitetslista: Vad/Vem/När
1) Anmälan delta Fbg Sparbank 7/9/ Ove J/< 15/5
2) Tala med berörd förening om seriespelet/Ove J/<10/5
3) Optimisternas fortsättning/ Ove J och Lennart H/
4) Ta fram aktuell sponsorförteckning till Erling A/EN/ <15/5
5) Cykelparkering m m /FK (BL)/ <15/7

§ 68

Nästa möte
Beslutas att nästa styrelsemöte är onsdag 26/6 kl 1000

§ 69

Avslutning
Ordföranden tackar de närvarande och avslutar mötet

Vid protokollet
Björn Lindell
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Justeras
Ove Johansson
ordförande

Lennart Henriksson
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