Protokoll nr: 4

den 13 april 2015

Solna-Sundbybergs BK

Protokoll fört vid styrelsemöte på Solna- Sundbybergs BK
Kl: 19.00- 21.00
Närvarande: Stefan Björkman, Malin Bergh, Elisabeth Skantz, Maria Enryd, Agneta Lundström, Anna
Lindstedt, Åza Lindberg, Martin Pettersson.
Förhinder:
Frånvarande: Josefin Lindberg (är med per telefon)

§ 27. Mötets öppnande samt val av justeringsman.
Mötet öppnas av ordförande Stefan Björkman
BESLUT: Till justeringsman valdes Anna Lindstedt.

§ 28. Fastställande av dagordning:
BESLUT: Dagordningen fastställdes.

§ 29. Ekonomin:
PG 109 028,54
BG 57 196,17
Ekonomin ligger över budgeten vilket är positivt.
Josefin tar sina frågor via telefon. Malin och Josefin stämmer ett möte för att reda ut
ekonomin.
Många har endast betalat föranmälningsavgiften till lägret så det förväntas att det kommer
in mer pengar.
BESLUT: Angående hemsida. Ny hemsida till en kostnad av ca 3000 kr.
§ 30. Rapporter:
Stefan o Anna rapporterar ang förlikningen med Veterankraft. Från början ville de att de
tidigare fakturorna 27 000 och 13 000 skulle helbetalas. Anna och Stefan lyckades förhandla
ner detta till ca 6500.
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Grus till vägen och som fyllnadsmassa till vår vägtrumma.
§ 31. Sektorerna:
Agis- En tävlingskommitte, Mija Jansson, Helen Wallskär, Teresa D’ Angelo och Maria
Pettersson. Håller även tävlingsträning för mer avancerade ekipage.
Hundungdom- Elisabeth får försöka mejla till hundungdom igen.
HUS- Ett avhopp från en kurs p g a skadad förare, blir erbjuden ny kurs (agis).
PM kommer inte som de ska till kursare. Förslag från styrelsen: Pia Sundberg som avlastning.
Agneta frågar Pia.
Instruktörer efterfrågar instruktörsplaner/kursplaner. Martin får material
PUK- Stefan samordnar grusinköpet.
Rally- öppen allmän träning.
RUS- Dragningen av motionsslingan.
IPO/BSL- öppna träningar tors och sön. Inköp av 6 st skul fr Österåker BK, kostnad 1000kr.
Tjh- 3 st är anmälda till lägret. Anna efterlyser en figurant.
TÄSWeb/FB- När vi har bättre ekonomi är prio en ny hemsida.
Övrigt- Fd medlem vill bo över på klubben ett par dagar i samband med flyttning. Gunnar vill
att vi sätter upp en bom ute vid nya bostadsområdet. Styrelsen har nog inte mandat att ta ett
beslut om bom.
BESLUT: Inköp av elvisp och en ny grill.

Stefan Björkman

Maria Enryd

Ordförande

Sekreterare

Anna Lindstedt
Justerare
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