
 

Marie Lyckebäck

Protokoll för styrelsemöte 11 jan 2018 
Mötet öppnas 

Närvaro: Gunnar, Hans, Marie, Martyn, Johan, och Carina 

1. Godkännande av dagordning 

2. Justering av förgående mötets protokoll samt underskrift. 

3. Val av sekreterare, Carina Andersson 

4. Val av justeringsperson, Marie Lyckebäck  

Behandling av nya ärenden 

Kvällens möte ägnades åt förberedelser inför Årsmötet senare i januari. 

5. Sammanhållande 

1. Styrelsen gick igenom årsberättelsen för 2017 där alla ansvarat för att skriva sin del. 

Några justeringar gjordes och ÅB är nu klar. 

2. Verksamhetsplan 2018. Styrelsen gick igenom verksamhetsplanen från föregående 

år och bestämde att skala av en hel del text så att verksamhetsplanen bara blir just 

en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen för 2018 kommer kompletteras med ett 

årshjul eller en årskalender samt ett antal arbetsplaner som beskriver mer ingående 

varje del/verksamhet i klubben. Arbetsplanerna ska skrivas av respektive ansvarig i 

styrelsen. 

3. En motion har inkommit inför årsmötet. Denna gäller en önskan om att ledamöter till 

styrelsen ska väljas in på två år, inte på ett år som det är idag. Detta för att undvika risken 

med att stora delar av styrelsen avgår samtidigt. Det skulle också underlätta för 

valberedningen. Ett sådant beslut kräver också en stadgeändring. Styrelsen anser att vi 

behåller stadgarna som de är, Johan Hedin formulerar ett svar inför årsmötet. 

4. Styrelsen avser att ta in de nya ansvariga för Orienteringssektionen som adjungerande i 

styrelsen. 

6. Övriga frågor 

1. Beslut togs om att skaffa en glasskiva att lägga ovanpå ett av borden i storstugan för att 

kunna lägga kartor under. Man ska kunna rita på glasskivan och sedan sudda. 

2. Ett nyckelskåp är uppsatt i datarummet. Vi ska göra kopior på de nycklar som vi saknar 

extra uppsättning av. 

3. Hans har lagt in behörighet i Idrottonline så att medlemmar kan anmäla sig till 

skidtävlingar via Svenska skidförbundet, SSF-TA. Styrelsen föreslår att Per-Magnus 

Karlsson bli ansvarig för den funktionen. 

7. Nästa två möten 

1. 18 jan 18:30 och vid behov 22 jan 18:30 

8. Mötet avslutas 

Sekreterare 

Carina Andersson 

Sigtuna 11 januari 2018 

 
Gunnar Bergh 


