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Närvarande: Erik Winell, EW, Roger Ohlsson, RO, Lars Carlsson, LC, Ove Hedberg, OH, Anders
Gustafsson, AG, Bengt Simonsson, BS, Mikael Sabel, MS
Adjungerad: Christer Schenholm, CS

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 gicks igenom och efter två förändringar godkändes protokollet och lades till
handlingarna.

5.

Anmälan övriga frågor.
Inga övriga frågor anmäldes

6.

Ledning-Organisation 2011
EW presenterade ett förslag: Ledningsdokumentet godkänns. En stödgrupp bildas bestående av
EW, AG, RO. Gruppens primära syfte är att var klubbchefen och anläggningschefen behjälplig
med framför allt, avtalsförslag, beställning- inköp, fakturarutiner och betalningsrutiner.
Information och medlemsrutiner.
Styrelsen beslutade bordlägga frågan till nästa möte.
Avtalsförslag ska vara klara med klubbchef och anläggningschef senast den 14 februari. EW
ansvarar
Inga beställningar får göras utan klartecken från klubbchef eller anläggningschef.

7.

Ekonomi
Kortsiktigt är ekonomin god trots att likviditeten i slutet på året ser ansträngd ut. Det är
nödvändigt att försäljningen av tomterna sker så snart som möjligt. Bekymmersamt med att värva
nya medlemmar som betalar full kapitalinsats. För att stämma i bäcken tar BS fram ett förslag på
hur vi ska agera om den trenden fortsätter.
CS ansvarar för den ekonomiska uppföljningen med BS som stöd.
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8.

Årsmöte
Årsmötet kommer att hållas den 30 mars kl. 19.00 i Brantingsskolan. En ordförande är tillfrågad,
men det är bättre om det går att få en mötesordförande som inte har anknytningar till klubben
anser EW.

9.

Avslut och nästa möte
Ordförande tackade alla och avslutade mötet. Nästa ordinarie möte blir den 15 februari kl. 15:00.
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