Protokoll Styrelsemöte 2014-2, 17 Oktober 2013
Plats:
Tid:

Gröndal
18.00

1. Mötets öppnande
1.1. Kallelse till styrelsemedlemmar
Erik Persson, Erik Nilsson, Dennis Lindblom, Kristoffer Anderberg, Joakim Andersson
1.2. Inbjudan övriga
Christer Karlsson, Bernt Gustafsson

2. Godkännande av dagordning
Godkändes

3. Beslut om godkännande av föregående protokoll
Godkändes
3.1. Förslag att döpa om till 2014-1
Detta föreslås då mötet skedde under det nya verksamhetsåret. Godkändes

4. Ekonomi och budget
Inget nytt att tillföra, ligger bra till. Överskottet ska investeras i verksamheten nästa år.

5. Styrelseärenden
5.1. Rapporter från arbetsgrupper


Webb
8 anmälda till årsmötet. Evenemang på facebooksidan ska skapas för att påkalla mer uppmärksamhet.



Forum
Inget nytt



Knix och grundkurs
Nyändrad planering för Gröndal 2014. Ligger bra till i planeringsstadiet och inga allvarligare krockar är
ännu upptäckte



Internutbildning
En instruktör behöver HLR/L-ABC. Vi är dock lite tveksamma på distriktstillhörigheten men det är ändå
möjligt att vi anordnar en kurs då det är bra att friska upp minnet.



Touring
I planeringsstadiet, syns ej i Gröndal-planeringen då det ej rör gröndal.



Grus
Har haft skypemöte och bestämt 3 preliminära kursdatum och 2 preliminära touringdatum, även detta år
planerat för att undvika krockar i största möjliga mån.

5.2. Godkänna verksamhetsberättelsen
Kontrolleras, korrigeras och godkänns.
Bl.a. läggs det till lite text om mälaren runt och flaggstafetten.

6. Instruktörs och resursärenden
Christian Forsell är skriven som medlem i Sörmland men känns inte igen av många i styrelsen och
bor i kalmars distrikt. Dempen ska kontakta Christian för att se hur planerna ser ut.

7. Medlemsärenden
Inga inkomna medlemsärenden.

8. Informationsärenden
Mat och efteraktivitet till årsmötet är under kontroll. Pelle håller i ärendet.

9. Övriga frågor
Christer ska åka till stormöteshelgen.
Lite krångel med att reda ut angående nyval, omval och fyllnadsval sedan tidigare. Detta har
valberedningen tagit på sig att reda ut.

10. Nästa möte
Upp till nya styrelsen att bestämma.

11. Avslut

