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Styrelsemöte 2006-06-08 
Råå, Råå IF’s klubblokal 

 

Närvarande:  Mathias Nilsson, Magnus Lindberg, Anette Rosén, Gunnel Waldén, Ingvar Olsson samt en 
gästande medlem. 

 

112. Mötes öppnande: Mathias hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

113. Dagordning: Dagordningen godkändes. 

114. Justering: Eftersom mötet inte var beslutsmässigt utsågs ingen justerare. 

115. Föregående protokoll: Lästes upp och lades till handlingarna. 

116. Posten: Info från Riks angående ny generalsekreterare, Jesper Christensen. 

117. Rapporter från arbetsgrupperna:  
EKONOMI: Ekonomirapporter är utskickade till resp. arbetsgrupp. Utdelning från OKQ8 med ca 
4.700:-. 
LÄNSINFO: Claessons och Gerts är tillfrågade om de vill sponsra ”Se oss”-kampanjen. Endast 
Claessons har lämnat bidrag. Informationsskylt kommer att sättas upp på Vittsjös Café. Beslut om 
beställning av hoods lämnas till AU-gruppen. Dator är inköpt. Representanter till Night Eagles-
kortegen ska sökas via forumet.  
MEDIA & IT: 115 medlemmar på forumet. Mathias undersöker möjligheten till större webplats. 
BKK har fått eget rum på forumet. Mathias åker på webmasterkurs med SMC Riks, 12/8 i Enköping. 
BKK: Gästande medlemmen gav sin utvärdering på mötet. Viktigt att man fyller i utvärderingarna på 
kursdagen annars kanske inte synpunkter mm kommer BKK-gruppen tillhanda. Gunnel åtog sig att 
framföra utvärderingen på nästa BKK-möte. BKK planerar sommarutflykt 28/6 och avslutningsfest 
26/8. 

118. AU-rapportering: SMC Skåne betalar riksårsmöteskostnaderna för Sven och Gunnel. Länsårsmöte 
planeras hållas i Arlöv med bowling som aktivitet och efterföljande buffé. 

119. Övriga frågor: Riks vill skippa ”plånboken” till nya medlemmar. Gunnel föreslår medlemskort i 
hårdplast. Riks vill ha en ny slogan. Förslag att skicka våra klistermärken med välkomstbrevet som 
går ut till nya medlemmar. ”Se oss”-kampanjen körde igång med tre korteger. Ca 300 deltog i 
Malmö, ca 50 i Helsingborg och ca 70 i Kristianstad. Förslag på aktiviteter för fortsatt kampanj 
emottages tacksamt. Diskussion om framtida mötesplats och tider.  

120. Nästa möte: 16/8 kl 18:30. Mathias undersöker lokal.  Mötet 19/9 blir ett s k arbetsmöte till vilket 
alla årsmöteshandlingar ska vara klara. 

121. Mötets avslutande: Mathias avslutade mötet. 

 

Mötesordförande   Mötessekreterare 
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