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Styrelsemöte FK Åsen 2019-01-16, kl 18:00
Närvarande; Ricky, Roger, Eva, Sandra, Åse, Klaus, Peter, Eric, Nils-Eric
1. Mötet förklarades öppnat
2. Dagordningen fastställdes
3. Föregående protokoll lästes upp
4. Rapporter
a. Gungorna anses vara farliga, Eric säger att det är ett vårprojekt att åtgärda dessa.
b. Juljoggen var välbesökt, omkring 15 personer deltog.
c. PAN vill låna duschgrejor till PAN-våren, styrelsen gav Peter i uppgift att låna ut
materialet.
d. N-E har fått brev från Länsstyrelsen. De vill att information om vi skall springa på
reservatet, skall tillskickas dem, senast 6 veckor i förväg. Länsstyrelsen är förvaltare
av Naturvårdsverkets förvaltande.
e. Söderport UF programmet hörde aldrig av sig angående anordnandet av orientering i
Stackedala trots insatser från Ricky.
5. Skrivelser
a. Ansökning av hjärtstartare genom Sparbanken Skåne. Styrelsen ger Sandra i uppgift
att skicka in en ansökan.
b. Kommunens aktivitetsstöd under 2018 var på 4445 kr.
6. Ekonomi
a. Saldolistan genomgicks och lades till handlingarna.
7. Anläggningen
a. Ingvar P. har arbetat en del på vårt område med fix och renovering.
b. Det är en fäl doft i köket, undersökning pågår.
8. Tävlingen
9. Motion
a. Bingopromenader 5 maj – 9 juni samt 11 aug – 27 okt
b. Åse och Sandra har tilldelats uppdraget att tillse att det finns arrangörer till
söndagspromenaderna.
c. Ytterligare slinga för dem som har svårt att gå hela elljusspåret kommer att tas fram
för söndagspromenaderna.
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10. Övrigt
a. Styrelsen föreslår Rolle och Christel till Idrottsledarpriset 2019, Klaus anmäler dem.
b. SKOFs årsmöte är lördagen den 9 februari , Klaus och Ricky deltager.
c. FK Åsen har årsmöte, söndagen den 10 februari
i. Ricky pratar med Todde angående fika på årsmötet
ii. Vandringspriserna hinner inte bli klara, namnsättning sker efteråt.
d. Plaketterna, hur får vi dem till Åsenstugan?
e. Vandringspokalerna måste in till Åsenstugan.
f. Styrelsen utser Peter Held till årets eldsjäl.
g. Talare till Valborg, N-E får av styrelsen i uppgift att prata med Betaniaprästen.
h. Hemsidan måste uppdateras och information om årsmötet måste in.
i. Verksamhetsberättelsen skall påbörjas.

11. Mötets avslutande
a. Nästa möte är årsmötet och det konstituerande, 10 februari 2019.
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