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Protokoll styrelsemöte 2.17
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Tisdagen den 2 maj 2017
Klubbstugan vid Gydabanan kl. 18:30

!

Närvarande:
Tony Bergsman, Anna Landström, Linda Friberg, Siri Brever, Ewa Wall, Håkan Jarl,
Kerstin Lennander, Kurt Svahn
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Mötets öppnande.
Tony förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.
Fastställande av dagordning.
Godkändes
Mötesprotokoll
Föregående protokoll justeras, Tony skickar kopia till kassör.
Val av protokolljusterare.
Till justerare valdes Siri Brever.
Ekonomi
Bankgiro: 156 072.03
Kassa: 4 625:Styrelsen tog beslut att köpa in tidtagarutrustning
Frågor från SIF och GDIF
SIF föreslår att föreningarna ordnar en träff för att gå igenom
licenssystemet/IOL för att lösa de problem som uppstår vid
licens-köp. då det varit mycket tekniska problem kring det.
Rapport från sektionerna
Bana och anläggning – Håkan Jarl är sammankallande. Välten
skall servas, delar beställda.
Tävlingssektionen – Malin är sammankallande
Ungdom, Siri är sammankallande
Kafeteria - ?
Fritid - Ev. Siri och Eva M (slås ihop med ungdom)
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Övriga frågor
• Vi behöver strukturera upp vad som behöver göras inför en
tävling liknande funktionärslistan under tävling.
• Kadriljgruppen, stort intresse, många vill vara med. Då
detta sker i Gydas regi krävs inget anläggningskort för
deltagarna, ej heller ska det betalas hyra för bokning av
banan när de ska träna.
• Startboxar, På gång, material finns, de ska ”bara” sättas
ihop och placeras. Robban.
• Vi måste kolla varför inte startlistor gick att öppna på vissa
enheter.
• De som inte vill ha sina telefonnummer på hemsidan
kontaktar Tony så tar han bort dem.
• Tony har gjort en To-Do-List över vad som behövs göras på
anläggningen, först ut är att sätta i ett till fönster i
speakervagnen då man ser passbanan.
• Ska jag skriva att tävlingen diskuterades?
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Nästa möte
6 juni, 18.30 i klubbstugan
Mötets avslutande
Tony förklarar mötet avslutat.
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Justerare Siri Brever
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