Protokoll från FK Åsens styrelsemöte den 12 nov 2012
Närvarande: Stefan, Roger, Ricky, Bengt, Erik (t. o. m. § 6) och Nils Eric.
§ 1 Mötet öppnades.
§ 2 Dagordningen fastställdes.
§ 3 Uppläsning av föregående protokoll uppsköts till nästa sammanträde p. g. a. oklarhet.
§4 Rapporter: Ricky har haft teoretisk utbildning i Tollarpsskolan. I början av december blir
det praktisk träning i sporthallen. Ricky missade, p. g. a. skada ?, pallplats i brandkårs-vm i
Australien. Tavlorna för tipspromenadsfrågorna skall rustas upp. Lertaget i Sönnarslöv ska ev.
kartläggas. Det är lämpligt för tävling.
§5 Firmatecknare: Styrelsen utsåg Lovisa Persson och Ingrid Nyberg att var för sig för
Damklubbens räkning teckna firma avseende uttag ut konto nr
§6 Ekonomi. Budgetläget är tillfredställande. Beslutades att klubben ska köpa 15 SI- enheter.
Klubben ska köpa två sträcktidsskrivare. Dessförinnan ska dock kontakt tas med Pan för
eventuellt samköp. Begagnat kassaskåp ska köpas för någon tusenlapp (ej färdigförhandlat
ännu). Det ska förvaras i Åsenstugan och användas i första hand för brandsäker förvaring av
”historiskt” värdefulla klubbhandlingar. Klubben ska få en ny flaggstång. Bengt ska utreda
mer om ett försäkringsförslag vi fått.
§ 7 Anläggningen. Stugan hyrs ut till dansk klubb under O- ringenveckan 2014. Beslutades att
traktorn ska lagas för ca 12 000 kr. Med anledning av förslag från Olof beslutades att vi ska
avvakta med köp av nya tävlingskläder något år eftersom vi skaffat nya så pass sent som
2007.
§ 7 Motion. Erik orkar inte fortsätta med vårpromenaden längre. Någon efterträdare synes inte
finnas. Det samma gäller för Naturpasset. ”Efterlysning” av efterträdare ska in i Flåsen.
§ 8 Klubbdag i Furuboda. Samling ska ske 09.00 med första start 09.30. Samlingsplats ännu
inte klar. Mejl om detta ska skickas ut när det klarnat.
§9 Övrigt. Inte någon minns fråga från Kristian om styrelsens inställning till framtida
kartläggning. Nils E ska be Kristian fråga igen.
§ 10 Avslutning. Mötet avslutades. Nästa sammanträde blir den 10 dec.

Nils Eric Ericson

