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Närvarande: Erik Winell, EW, Roger Ohlsson, RO, Lars Carlsson, LC, Ove Hedberg, OH, Bengt
Simonsson, BS, Mikael Sabel, MS, Lars Sundberg, LS
Anmält frånvaro: Anders Gustafsson, AG

1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2. Val av justeringsman
Ove Hedberg, OH, utsågs att justera protokollet tillsammans med ordförande
3. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes
4. Föregående protokoll
Föregående protokoll gås igenom vid nästat möte.
Kvarvarande frågor:
Styrelsen beslutade bjuda in ordf. för bankommittén till nästa möte för att förtydliga vissa
saker. Bo Malmborg bjuds in till nästa möte den 4/10. RO ansvarar
Nya krögare. Inget beslut. EW och AG tar fram kompletteringar gällande budget från
krögarna. Saknas inventarieförteckning. LC ansvarar för framtagande.
Ledning 2011 UGK och Håmö AB. Hur ska klubben ledas under 2011 och framåt? Styrelsen
beslutade att bordlägga frågan till budgeten och uppföljningen är klar.
5. Anmälan övriga frågor.
LS, tidplan för administrativa rutiner
6. Specialöverenskommelser
Några medlemmar ha av olika skäl inte påförts kapitalinsatser sedan långt tidigare. Styrelsen
beslutade att rätta till det för dessa fyra medlemmar. RO ansvarar.
7. Ekonomi, BS
Mötet med banken var positivt, beslut kommer på torsdag. Ett budgetförslag har upparbetats
men det saknas fortfarande en del detaljer. Verksamhetsplan är på gång.
8. Höstmötet
Höstmötet kommer att bli den 9 november kl. 19:00 i Brantingsskolans aula. Meddelande om
detta ut på hemsidan och på anslagstavlan i klubbhuset. Den ska innehålla tid, plats och
anmodan om motioner. Slutgiltiga kallelsen med agenda och eventuella motioner med
styrelsens svar senast den 15 oktober.
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9. Inkomna skrivelser
Inga inkomna skrivelser
10. Övriga frågor
Skriftliga administrativa rutiner ska bearbetas och tas fram innan höstmötet. AG,RO,MS

11. Avslut och nästa möte
Ordförande tackade alla och avslutade mötet.
Lars Sundberg avgår, på egen begäran, både från klubbens styrelse och Håmö AB:s styrelse
omgående. Nästa ordinarie möte blir den 4 oktober kl. 18:00.
Uppsala 2010-09-22
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