Protokoll
Protokoll fört vid styrelsemöte 2017-11-15
Närvarande: Cecilia Bengtsson, Yvonne Öhman, Hanna Flink, Anna Bengtsson, Linda Fridell
och Lena Gremar
§1

Mötet öppnas
Ordförande Cecilia Bengtsson förklara mötet öppnat.

§1b

Val av sekreterare
Hanna Flink väljs till sekreterare för dagens möte.

§2

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.

§3

Föregående protokoll
Föregående styrelseprotokoll godkänns och läggs till handlingarna.

§4

Rapporter
Kassör Yvonne Öhman informerar om det ekonomiska läget. Det finns 102768
kr på banken och 765kr i kassan. Resultatet 31/10 är 14452 kr.

§5

Inkommande och utgående post
Inkommande post:
- Inbjudan till kongress av SKK 2018.
- Inbjudan till att utbildning av certifierad utställningsarrangör.
- Inbjudan till ”De goda arrangemanget” av kommunen och till ”Allt som sker”
(arrangemangskalender).
- Mejl från Yxnerum medförfrågan om vi vill förlägga våra kurser i deras
inomhushall.
- Inbjudan till kommunen den 4 december, uppföljningsmöte angående
bidragssystemet. Yvonne Öhman kommer delta.
Utgående post: Ingen post att rapportera

§6

Trivselregler
Presentation av de reviderade trivselreglerna. Hanna Flink sätter upp dessa på
anslagstavlan ute och anslagstavlan i hallen på klubbstugan.

§7

Inomhusträning Karlbergsfastigheten - uppföljning
Cecilia Bengtsson har varit i kontakt med Ann-Katrine Månsson på kommunen
och har fått veta att möblerna från Pelarne skola ska flyttas dit innan de vet hur
mycket plats det finns kvar.

§8

Kursanmälningar via Studiefrämjandet
Studiefrämjandet kan ta hand om våra kursanmälningar. Vi ger dem då underlag
och kursen läggs ut på deras hemsida, Studiefrämjandet tar sedan hand om
anmälan, fakturering, inbjudan etc. Detta kostar 250 kr per kurs. Yvonne Öhman
ska ta kontakt med Växjö BK och Jönköping BK som använder sig av detta
system och höra vad de anser om systemet.
Beslut att detta ska genomföras till kursanmälningarna för hösten 2018.

§9

SBK – Jubileumskläder
Hanna Flink tar emot beställningar av Jubileumskläderna från SBK där klubbens
logotyp kommer att tryckas. Klubben står för frakten. Sista beställningsdagen är
den 14 februari.

§ 10

Övriga ärenden
Inga övriga ärenden.

§ 11

Nästa möte
Nästa möte är medlemsmöte den 6 December kl. 19.00.

§ 12

Mötet avslutas
Ordförande Cecilia Bengtsson avslutar dagens möte.

