
Protokoll

Protokoll fört vid styrelsemöte 2017-08-23

Närvarande: Cecilia Bengtsson, Yvonne Öhman, Per Samuelsson, Hanna Flink och
Anna Bengtsson

 § 1 Mötets öppnande
Ordförande Cecilia Bengtsson förklarar mötet öppnat.

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

§ 3 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.

§ 4 Föregående protokoll
Föregående styrelseprotokoll godkänns och läggs till handlingarna.

§ 5 Rapporter
Kassör Yvonne Öhman informerar om att resultatet den 22 augusti ligger på 4435 kr. 
På banken finns det 86 412 kronor och 1311 kronor i handkassan.

§ 6 Inkommande och utgående post
Inkommande post: Studiefrämjandet har skickat inbjudan angående ledarutbildning. SBK 
informerade om att Postkodlotteriet kommer till Norrsholm som ligger utanför Linköping 
och erbjuder pengar till klubben beroende på hur många som kan närvara i publiken. 
Vimmerby Kommun kallar till möte angående skötselbidraget för att diskutera struktur och 
behov – Cecilia kommer att delta på mötet.
Utgående post: Finns ingen.

§ 7 Styrelsemötesdatum
Beslut om att alla styrelsemöten förutom medlemsmötet i december skjuts upp med en 
veckan. Det innebär att höstens möten inträffar 20/9, 18/10, 15/11 och medlemsmötet i 
december är samma datum som tidigare 6/12. 

§ 8 Trivselregler
Till nästa möte ska trivselreglerna skrivas om till en positiv anda med förminskad text, detta 
görs av Hanna Flink och Anna Bengtsson.



§ 9 Övriga ärenden
- Yvonne Öhman informerar om att hon har varit i kontakt med polisen angående 
förskingringen och att polisen fortfarande prioriterar ärendet högt.

- Yvonne Öhman får till uppgift att hänga upp nya plastfickor på ”tävlingstavlan” som 
representerar HtM och Freestyle.

- Hanna Flinck och Anna Bengtsson ska visa Freestyle respektive HtM på hundens dag.

- Yvonne Öhman gör om ”betalningsskylten” och tar bort att det ska betalas 1 kr extra för 
swishbetalning.

§ 10 Nästa möte
Nästa styrelsemöte är den 20 september kl.19.00

§11 Mötet avslutas
Ordförande Cecilia Bengtsson avslutar dagens möte.

Justeras:

…………………………………. …………………………
Cecilia Bengtson Hanna Flink
Ordförande Sekreterare


