Styrelsemöte 3 den 27 april 2011

Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet vid 18:30

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes

Genomgång föregående protokoll
Dagordningen till årsmötet skall ses över avseende motioner. Denna bör komma före budget.
Punkt 10 i årsmötesprotokollet skall bort.
Beslut:
Stefan åtar sig båda ovan punkter.
Förtäring till arbetsdagen.
Christer är ålagd att hålla i detta men är på resande fot.
Beslut:
Ordförande åtar sig detta tills vidare.

In och utgående post
Ingen post att rapportera varken ut eller in.

Rapporter
Ordförande
Ordförande rapporterade om sitt besök hos studiefrämjandet. Studiefrämjandet kan hjälpa till
med aktiviteter men det konstaterades på mötet att inga aktiviteter är aktuella i dagsläget.
Beslutet att ta en time out under året ligger fast på grund av bristande intresse hos
medlemmarna.
Ordförande rapporterade att valberedningen inte lyckats hitta en ny ekonom. Vidare har
valberedningen begärt att få hjälp med att hitta kandidater.

Kassör
Kassör Laszlo rapporterade att vi har 69 916,60 i kassan samt på diverse konton. Alla
förutsedda inbetalningar är gjorda och innebär att om budget på 49 300 kronor hålls, så är
buffert 20 619 kronor. Detta ligger bekvämt inom det som beslutas d v s att buffert skall ligga
inom 15 – 25 000 kronor.

6 nya medlemmar har tillkommit vilka blivit fullvärdige och sammanlagt tillfört klubben 4500
kronor. 14 stycken var sena med inbetalning varav 5 har betalat inom påminnelsetid och 2 fått
betala påminnelseavgift.
Till dags dato är vi 134 medlemmar.

Svarttjärn
Olle Thegerström samt Gunnar Björkman har hjälpt till att sladda och ploga vägen och ställt
upp väldigt mycket för klubben. Styrelsen beslöt därför att bidra med 500 kronor var till dessa
som kompensation för utlägg till drivmedel.
Beslut:
Laszlo överlämnar 500 kronor till var och en av dessa herrar samt glorifierar deras insats
måttligt.
Stora och små fångstrapporter saknas.
Beslut:
Stefan skall påminnas att få dit dessa.

Aktionsplan
Höstens tältfest diskuterades och ett förslag på arbetsdokumentet innehållande planering samt
inköp mm presenterades av ordförande.
Tältstorlek och hyra eller inte samt dess placering diskuterades. Stefan har tidigare indikerat
att vi kan få låna ett tält och Kjell-Ove har hittat en uthyrare. Placering av tältet kommer ske
på ön och Laszlo samt Jim har konstaterat att detta är möjligt. Eventuell ljung kan få stå
tillbaka.
Beslut:
Avseende hyra av tält så går vi på Stefans förslag om att låna ett 12 mannatält. Går inte detta
försöker vi hyra ett, och om inte heller detta går så löser vi detta på annat sätt.
/Stefan
Material skall tas fram för att informera om detta på hemsidan.
Beslut:
Tommy och Laszlo ordnar detta
Ett möte skall hållas den 23 Augusti vid Svarttjärn för att gå igenom vad som behöver göras
inför och under festen. Styrelsen kallas och tillika Jim Svärd, Olle Thegerström samt Gunnar
Björkman. Detta möte skall hållas informellt.
Beslut:
Laszlo meddelar Jim, Olle samt Gunnar. Styrelsen förväntas vara på plats. Tid och plats är 18:30
vid gamla vindskjulet.
En revision av arbetsdokumentet åligger ordförande att ta fram samt delge övriga före nästa
möte för godkännande.

Beslut:
Tommy trimmar befintligt och delger övriga när så skett.
Tältfesten samt Svarttjärnskampen skall läggas ut på hemsidan i aktivitetsplan.
Beslut:
Laszlo ordnar detta

Övrigt
Christer har fått nytt nummer och nytt jobb (igen!). Nya numret är: 0722-223522

Nästa möte
Onsdagen den 8 Juni i gamla gjuteriet.

Tommy Kallerdahl
Ordförande

