PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum:

2015-02-23

1

2015

kl 19.00

Plats: Stråmursgården, Sandviken

Närvarande:

Anders Enbom, Kurt Svahn, Johanna Jablonski, Elin Hedman, Siri Brever,
Maria Hedin, Linda Friberg, Katarina Ekman, Linn Gilberg, Tony Bergsman
och Stina Engelborg.
Ej närvarande:
Maria Berg, Lotta Möller, Monica Wikström
Ej meddelat förhinder: -

Agenda
§ 1:15

Mötets öppnande
Stina och Anders hälsade alla välkomna.

§ 2:15

Mötets agenda
Godkännes.

§ 3:15

Val av justerare till mötesprotokoll
Linn Gilberg valdes att jämte

§ 4:15

Status Ekonomisk rapport
Anders redovisade tillsammans med Maria H den balans- och
resultatrapport som erhållits från fd kassören via revisorn.
Rapporterna är ej fullständiga, så revisorn ska göra en extra kontroll av
materialet. Det verkar saknas intäkter som behöver justeras i rapporten.
Kontanthanteringen (tre kassaskrin) finns hos nya kassören.
Leader-projektet ska avslutas och kommer att ge ett investeringsbidrag på
25.000 kronor som en intäkt.
Vissa kostnader ska bokas som upplupna kostnader, så att alla kostnader
hamnar på rätt verksamhetsår. Det finns skillnader mot föregående år, i
både kostnader och intäkter då bl a tävlingsverksamheten har varit större
under 2014 än 2013.
Revisorn kommer att hjälpa till med en webbaserad bokföring som flera
ledamöter kan använda.
Det finns i dag inga hinder att hålla ett extra årsmöte.

§ 5:15

Status extrainsatt valberedning
Siri rapporterar valberedningens arbete. Det finns i dag kandidater till
kommande styrelse; två ledamöter (Anna Stattin och Wicky Gren) och två
suppleanter (Ewa Nässén och en icke namngiven person).

§ 6:15

Hänskjutna frågor från årsmötet
Styrelsen beslutade att hålla det extrainsatta årsmötet söndagen den 15
mars kl 19.00. Maria Hedin kollar och bokar Lars-Hansgården.
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§ 7:15

Rapport från Bansektionen
Inget specifikt att rapportera. Banan hyrs fortfarande ut vid olika tillfällen.
Det saknas ansvarig för bansektionen framöver.

§ 8:15

Rapport från Tävlingssektionen
Linn rapporterade om att det fortsatt är svårt att engagera domare.

§ 9:15

Rapport från Ungdomssektionen
I dagsläget finns ingen plan för ”prova-på-tävling” från ungdomssektionen
och tävlingssektionen. Siri har fortsatt kontakt med ungdomssektionen och
vilka aktiviteter som planeras under 2015.

§ 10:15

Övriga frågor
Förfrågan om försäljning av lotter – beslutades att ej göras.
Gydas dator är gammal och behöver ersättas. Datorn finns hos Siri. Tony
hjälper till att kontrollera om det går att ta fram något ur datorn.
Det sista med Leader-projektet ska avslutas av Anders. Det saknas tyvärr
fakturor som behöver verifieras så att det blir rätt information. Tony bistår
med kopia på det som eventuellt kan saknas. Anders har för avsikt att
avsluta redovisningen snarast.

§ 11:15

Nästa möte
Nästa möte hålls den 12 mars kl 1900 hos Stina Engelborg, Lärkvägen 9,
Sandviken.

§ 11:15

Mötets avslutande
Anders tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Christina Engelborg
Sekreterare

Anders Enbom
Tillförordnad ordförande

Linn Gilberg
Justerare
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