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STYRELSEMÖTESPROTOKOLL  
Datum: Onsdag den 20 aug 2014 

Deltagare: Per H, Conny E, Stefan A, Tuija J, Pär S, Stefan G 
1. Godkännande av Dagordning. 

Godkännes. 
2. Godkännande av föregående protokoll. 

Godkännes. 
3. Ekonomi. 

           Arbetskonto 113990,68  
           John och Nina 261110,29 
           Sparkonto 321281,82 
           Hyresbidraget som fattades beslut om tidigare på 55000 kr har i år beslutats 
           att fortgå i tre år framåt och omförhandlas 2017. 
           Utgifter hittills i år varit 25 000 kr för Grännalägret.  
  

4. Värnamodagarna. 
I dagsläget är alla platser utan två pass (entré/show 18-21 och Show/mat 
17:00-20:00) bemannade. Vi har dock stora förhoppningar att tillsätta dess.  

5. Budget 
Vi fattade beslut om att till nästa styrelsemöte gör Tuija och Conny ett förslag 
på en budget. 

6. Inventering Hemköp  
Eftersom Cine håller i det och inte var närvarande så förmodar vi att vi får ihop 
folk. Stefan stämmer av med Cine. 

7.   80-årsjubileum 
      Tuija informerade om hur arbetet fortlöpt i festkommittén och allt är 
       under kontroll. 
8.   Försäljning Newbody pepparkakor 

  Vi kommer under hösten att sälja Newbody och pepparkakor. Conny kontaktar    
Henrik B för att starta försäljning av Newbody. Henrik informerar om datum och 
maila det till Stefan som skriver ut lapp om datum för aktiviteter under hösten 
som delas ut på upptaktslägret den 30/8. 
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9. Information från träningsgrupperna  

  Information från Grännalägret se bilaga 1. 
10.  Kurser och konferenser 

Vi diskuterade om att erbjuda tränarna olika kurser och att de kommer med 
förslag på kurser och utbildningar som de är intresserade. Under Gränna 

11. Övriga frågor 
Intendenterna efterlyser uppdaterade kontaktkort, vilket tränarna har tagit tag i 
och de är på gång. Vi tog även upp att vi behöver få ut information till 
föräldrarna angående vad vi förväntar oss av dem Tuija, Conny och Stefan 
kollar på detta. 
Nästa Möte 
Måndag den 1/9 kl. 18:00 (Aktivitetsmöte) 
Vid protokollet: 
Stefan Gustavsson 
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