
1 

 

             Protokoll  Styrelsemöte i Klubbstugan 

                                       20220301 Kl. 18.00 

 

Närvarande: Maj-Britt Winberg, Martti Latvala, Lotta Nilsdotter, Sigge Friis, Sara 

Sundström, Anna Hjulström och Lotta Rygaard samt Gittan Andersson 

(valberedningen) 

Frånvarande; Alf Jespersen och Matilda Lindblom 

 

 
1. Mötets öppnande 

      Ordförande Anna Hjulström hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 
 

 
2. Val av sekreterare 

Lotta Rygaard valdes som sekreterare för mötet.  

 

 
3. Godkännande av dagordning   

Dagordning för mötet godkändes. 
 

 
4. Val av justeringsperson      

Martti Latvala ti valdes till justeringsperson. 
 

 
5. Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna 
 

 
6. Kassarapport 

Kassören Maj-Britt Winberg avlämnade rapport om klubbens ekonomi 

 

 
7. Övriga rapporter 

- Resultatrapporten; kassan ökar, positiva siffror i resultatrapporterna, hallens 

hyresintäkter har ökat under första månaderna i år. 
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- Valberedningen; Gittan Andersson rapporterade om att klubben måste göra 

ett fyllnadsval för valberedningens representanter. 

- Protokoll; Protokoll från styrelsemöten och medlemsmöten efterfrågas att 

kunna läsas på webben. 

 

  

 

8. Skrivelser 

- RUS; Kommittén har inkommit med ett förlag på att utbilda Johanna Boivie till 

testledare (MH/MT) inom klubben. Utbildningen kommer att ske i Kungsör i maj-

22 under en helg till kostnad av 2000kr. 

 

 

9. Övriga frågor 

 

- Valberedning; och fyllnadsval 

Beslut; Styrelsen beslutade att på kommande medlemsmöte den 24 mars ska 

valberedningen och styrelsen få in förslag på personer, ta beslut om vald 

valberedning ska genomföras. 

 

- RUS; Förslag på att Johanna Boivie får gå Testledarutbildning (MH/MT). 

Beslut; Styrelsen beslutar att godkänna Johanna Boivie går testledarutbildning 

(MH/MT) under våren 2022. 

 

- Protokoll;  önskemål om att samtliga protokoll läggs upp på klubbens 

hemsida har framförts 

Beslut; Styrelsen beslutar att samtliga protokoll kommer fortsättningsvis att 

läggas upp på hemsidan. Anna Hjulström är ansvarig. 

 

- Medlemsamöte 24/3; Styrelsens förslag på punkter att lyfta på medlemsmötet 

är; Valberedning, 10-årsjubileum och städning av hallen.  

Övriga frågor ska vara styrelsen tillhanda minst 7 dagar före mötet. 

 

- Skinnsbergshallen; Skinnsbergshallen kommer att byta ut sin matta 

Beslut;  Styrelsen beslutar att Lotta Nilsdotter kontaktar berörda personer för 

att få reda på mer om möjlighet för att köpa/ta över mattan, när i tid, kostnad 

m.m. 

 - Målformulering i verksamhetsberättelsen;  

Beslut; Styrelsen bordlägger frågan till kommande styrelsemöte den 5 april 

2022 

 

 

Mötet avslutades av ordförande 
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Nästa möte är 2022-04-05 kl 18:00 med kommittéerna i klubbstugan 

 

 

 

Lotta Rygaard  Anna Hjulström 

Sekreterare Ordförande 

 

 

 

Martti Latvala  

Justerare 

 


