
Protokoll  
 

        Protokoll fört vid styrelsemöte 2020-09-07 
 
Närvarande: Monica Olsson, Charlotta Holmgren, Petronella Gudmundsson, 
Yvonne Öhman, Felicia Samuelsson, Ann-Katrin Månsson och  Emma Gustavsson  
 
§1 Mötets öppnande 

Ordförande Monica Olsson förklarar mötet öppnat 
 
§2 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns 
 
§3 Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna 
 
§4 Rapporter 

Ordförande Monica Olsson informerar om att det finns 87 397.43 kronor på  
           banken och 770 kronor i handkassan 

 
§5 In- och utgående post 

Ingående post: Inbjudan till föreläsning med Ingela Wik för instruktörer och  
           handledare via Zoom -  8 sept från Studiefrämjandet. 
           SBK - inventering av sbklärare 
           Information specialsökkurs - datum mm  
           Korpens tipspromenad - utgick från klubben 30 augusti 
           Utgående post: ingen utgående post 
 
§6 Postbox - brevlåda 

Styrelsen beslutar att säga upp postboxen vid årsskiftet, Yvonne Öhman  
           ordnar med detta. Felicia Samuelsson ordnar med inköp av brevlåda (150 kr),  
           uppsättning av denna görs av stugfogden.  

 
§7       Stöd till föreningar 

Information kring remiss till Stöd till föreningar. Beslut ska tas av kommunen  



           kring detta och börjar sedan gälla 2022, framflyttat pga Covid-19.  
           Ansökningar av stöd ska vara inne senast 15 april. 
  
 §8      60-årsjubileum 

Styrelsen fortsätter att diskutera kring aktiviteter i samband med klubbens 
           60- årsdag.  

- rasparad 
- uppvisning av olika tävlingsgrenar 
- inkallningstävling 
- arena/markerat område där all uppvisning sker, tydligt och samlat 
- enklare mat, tex grilla 
- datum? 
- involvera tidigare/gamla medlemmar som förtroendevalda, SM-vinnare mfl 

 
           Styrelsen blir ansvarig grupp att hålla i evenemanget, planeringsmöte utöver  
           ordinarie styrelsemöte. Samt att vi har det som stående punkt på kommande  
           styrelsemöten. 
           Yvonne Öhman kollar efter material från klubbens 50-årsfirande. 
 
 
§9       Rallytävlingar 

Felicia Samuelsson informerar: 
           Nybörjare och mästare våren 2021 
           Fortsättning och mästare hösten 2021 
 
§10    Skytteklubben 
          Diskussion kring hur man kan lösa samarbetet med de olika skytte klubbarna  
          inför klubbens tävlingar. Information angående skjutbanan finns på hemsidan.  
          Styrelsen föreslår att det i alla tävlingsinbjudningar, PM osv bör framgå att  
          skjutbana finns i närheten. 
 
§11    Medlemsmöte december 
          Förslag på att hålla medlemsmötet utomhus, “hela havet stormar” kring  
          julgran, glögg och adventsfika. Punkten tas upp på nästa möte. 
 
§12   Nya normalstadgar 
         Nytt förfarande valberedningen, lägga länk på hemsidan. Styrelsen och  
         valberedningen får jobba vidare med detta. 
 
§13  Övriga frågor 
       Förslag på att lägga ut på FB och hemsidan om intresse finns att bli handledare.  
       Monica Olsson pratar med Emelie Lindblom angående detta. 



 
       Sponsorskylt ska sättas upp på förrådsväggen - Sparbanksstiftelsen.  
       Emma Gustavsson kollar upp detta och tar in prisuppgift. 
 
       Monica Olsson ordar med blommor till Lena Forsberg som drabbats av sjukdom. 
 
§14 Nästa möte 
       Nästa möte är 7 oktober kl.18.00 
 
§15 Mötets avslutande 
       Ordförande Monica Olsson avslutar dagens möte. 
 
 
 
Justeras:  
 
 
…………………………………………. ………………………………………. 
Monica Olsson Emma Gustavsson 
Ordförande            Sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 


