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Protokoll konstituerande styrelsemöte
Konstituerande styrelsemöte, FK Åsen, den 14 februari 2016 i Åsenstugan.
Närvarande
Rickard Johansson
Eric Svärdh
Bengt Andersson
Nils-Eric Ericsson
Peter Held
Roger Nilsson
Mikael Gustavsson
Åse Nilsdotter
Klaus Holm
§1 Mötets öppnande
Rickard Johansson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat
§2 Val av sekreterare
Styrelsen beslutade att välja Klaus Holm att föra protokoll under mötet
§3 Val av justerare
Styrelsen beslutade att välja Åse Nilsdotter att justera protokollet
§4 Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen
§5 Konstituerande
Styrelsen beslutade att
välja Eric Svärdh till vice ordförande
välja Bengt Andersson till kassör
välja Klaus Holm till sekreterare
välja Nils-Eric Ericsson till vice sekreterare
Styrelsens sammansättning för 2016
Rickard Johansson
Eric Svärdh
Klaus Holm
Nils-Eric Ericsson
Bengt Andersson
Peter Held
Jörgen Nilsson
Mikael Gustavsson
Åse Nilsdotter

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Vice sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant

§6 Firmatecknare
Styrelsen beslutade att föreningens bankkonto, bankgiro och Postgiro tecknas av ordförande
Rickard Johansson (xxxxxx-xxxx) och kassör Bengt Andersson (xxxxxx-xxxx) var för sig.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§7 Övriga frågor
Ekonomi
Bengt meddelar att FK Åsens medlemmar har varit bra på att betala in medlemsavgiften för 2016.
Bengt meddelar att beställda kläder har börjat delas ut och att fakturan ligger i påsarna.
Datum för styrelsemöten
9 mars, 13 april, 11 maj, 8 juni, 10 augusti, 7 september, 12 oktober, 9 november, 7 december och
11 januari 2017.
Tävling 25 september, Linnekulla
Förmodligen ska vi räkna med att vi inte får in så många anmälningar från tävlande då i nära
anslutning till våra tävlingar så anordnas även Stafett SM och Veteran SM.
Det är viktigt att vi utser huvudfunktionärer så fort som möjligt. Vem skall vara tävlingsledare?
Styrelsen får i uppdrag att fundera på vem som kan tänkas vara med i tävlingssektionen tills
kommande styrelsemöte den 9 mars 2016.
Anläggningen
-

-

Vi har haft ett försök till inbrott återigen. Fredagen den 22 januari upptäcktes
inbrottsförsöket på bodarna bakom stugan. Ett hänglås var avklippt och en cylinder
trasigt, vilket byttes ut.
Telefonen är uppsagd, kommer att kopplas ifrån den 1 april 2016.
Renhållningsverket meddelar att brunnslocket är för tungt och måste åtgärdas.
Spårskylt beställd

FK Åsens hemsida
Vi måste bli bättre på att uppdatera vår hemsida med sådant som händer på anläggningen,
kommande tävlingar osv. Styrelsen tar på sig att fundera ut en lösning.
Valborg
-

Damklubben kommer att sälja lotter och hembakade kakor
Brandkårens kör kommer att underhålla
Scouterna tänder brasan
Talare, Åse får i uppdrag att prata med Bengt Ahlstedt

FK Åsens tipspromenader
Det åligger styrelsen att utse personer som vill ta hand om tipspromenaderna under året.

Avgifter, medlemskap, tävlingar m.m.
Styrelsen har fått i uppgift att se över olika förslag gällande en eventuell höjning av
medlemskapet, tävlingsavgifterna m.m., vilket skall presenteras på kommande styrelsemöte.
Möten
Ordförande Rickard har varit på möte i Kristianstad och bland annat fått information gällande
vilka skatteregler som gäller idrottsföreningar numera. Där är ganska så många nya regler som
gäller, där var ett 30-tal personer där och endast 2 orienteringsföreningar. Härlöv och FK Åsen
var representerade.
Ordförande Rickard deltog även på SKOF´s årsmöte.
Kommande tävlingar
Den 31 mars 2016 är sista dagen för FK Åsen att ansöka om tävlingar inför 2017.
§8 Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutade att förlägga nästa styrelsemöte till FK Åsenstugan den 9 mars klockan 18:00
§9 Mötets avslutande
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

____________________

____________________

Vid protokollet
Klaus Holm

Justerare
Åse Nilsdotter

