Protokoll från Styrelsemöte

VÄSTRA FRÖLUNDA KONSTÅKNINGSKLUBB
PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE
Datum:
Plats:

2018-10-22 Kl.18.00
Frölunda borg

Närvarande:

Margaretha Tohver
Lena Abrahamsson (LA)
Bengt Karlsson (BK)
Anette Winäs (AW)
Maria Andersson(MA)
Anna Sivengård (AS)
Annethe Astorsdotter (AA)
Martin Carlberg (MC)
Claes Stejre (CS)
Åsa Nylén (ÅN)

Frånvarande:

§1

Mötets öppnande.
MT förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
Inger adjungerades in till mötet.

§2

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§3

Val av ordförande för mötet
MT valdes till ordförande för mötet.

§4

Val av sekreterare för mötet
AW valdes till sekreterare för mötet.

§5

Val av justerare att jämte ordförande justera protokollet
ÅN valdes att jämte ordförande för mötet justera protokollet.

§6

Protokoll från föregående möte
Föregående protokoll har justerats och lades till handlingarna.

§7

Inkommande post
All inkommande post är hanterad.

§8

Avgående post
Ingen utgående post.
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§9

Ekonomi
MT redovisade för mötet som hållits med Inger.
Alla avgifter och skatter är betalda. Inga tvister.
Styrelsen tog beslut gällande koreografipriser. Detta kommer att läggas upp på hemsidan.

§ 10

Personal
Inget att rapportera.

§ 11

Medlemsfrågor
Planering av utvecklingssamtal för a- och b-åkare. Målet är 2 samtal för a och 1 för bsamtal.
När åkare har godkänt tävlingstest och det registrerats, ska detta även mailas till Inger och
ÅN.

§ 12

Kommunikation
MT kontaktar förälder för att delegera kommunikation med Intersport gällande
klubbkläder.
Thomas och Mattias är anträffbara per telefon må-to 10-12.

§ 13

Klubbaktiviteter
Planering inför jullovsträning pågår.
På hemsidan kommer det att läggas upp en rekommendation gällande vilka äldre åkare man
kan kontakta för att få hjälp med koreografi/program.
Slutförberedelserna för klubbtävlingen 27-28:e oktober är i full gång. Ett fåtal vakanser i
arbetspass finns fortfarande, men ser ut att lösa sig.

§ 14

Övriga frågor
Inga övriga frågor

§ 16

Möten
Styrelsemöte 6 hålls den 5:e november klockan 18.00
Styrelsemöte 7 hålls den 19;e november klockan 18.00
Styrelsemöte 8 hålls den 3:e december klockan 18.00
Styrelsemöte 9 hålls den 17:e december klockan 18.00

§ 17

Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet och tackade för uppslutningen.
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Vid protokollet:
Anette Winäs
Sekreterare
Justeras:

Margareta Tohver
Ordförande

Åsa Nylén
Justerare
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