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Agenda
1. Mötet öppnas
2. Genomgång av föregående protokoll
Styrelsen godkänner förgående protokoll,
Protokoll 2018-09-20, GODKÄNDS

3. Action Points
3.1 Utförda


Ordna och överlämna presentkort till tränare (2000 kr & 500 kr).
Ägare: Hampus



Kopiera lokalnyckel
Ägare: Dan (Göran ordnar godkännande från hyresvärden)



Profilkläder, alternativ eftersökes (regular/slim), köper in på begäran. Dan tar fram alternativ
och Hampus arbetar vidare med uppdateringen av loggan för tryck.
Ägare: Hampus & Dan

3.2 Öppna


Utbildningskurs för tränare, Joel kan tidigast i höst
Ägare: Rickard Sandin



Skicka ut inbetalningskort för skyltar.
Ägare: Dan

3.3 Nya


Dan ska ordna så han får tillgång till klubbens konto
Ägare: Dan



Skicka ut kallelse för Årsmöte
Ägare: Hampus



Anmäla oss för sportlovs träning till kommunen.
Ägare: Dan



Nya informationslappar på anslagstavlan i simhallen och även något att sätta upp hos
militären
Ägare: Dan



Profilkläder, följer upp spåret med tryckeriet på Saltö med mängden 30st tröjor och ev. med
hjälp av potentiell sponsring. Samt färdigställa loggan för tryck.
Ägare: Hampus

4. Klubbens ekonomi
Balansen för 2018 blev minus 1789 kr, mycket bra och nära målet på -/+ 0 kr.
Kassör poängterar att det är viktigt att följa upp vilka som inte betalat sin medlemsavgift dels
för intäkten men även med tanke på försäkringen.
Göran har beslutat att sluta som kassör. Från och med 2019-01-01 är det sittande styrelse
(ordförande, Hampus Prahl) som agerar kassör och är ansvarig tills vi utser en ny på nästa
årsmöte.
Styrelsen och klubben tycker det är mycket tråkigt att Göran lämnar oss, vi tackar honom för
dessa år och önskar honom lycka till med sina andra åtaganden.

5. Inkommen/utgående post
Inget att notera

6. Aktuell PR och sponsring
Inget behov just nu. Värt att notera är att vi har lagom stora grupper. Vi ser en del möjlighet att
öka på den minsta gruppen. Men först efter att våra tränare fått utbildning.

7. Medlemsrekrytering
Inget behov just nu.

8. Telefonbeslut eller distansbeslut
Byte och tillägg av firmatecknare, OK
Att tas bort: Göran Petersson
Att lägga till: Dan Rolf Gabrielsson (19650808-XXXX)

9. Bordlagda frågor/punkter
<inget>

10. Rapporter från Sektionsledare
10.1 Fridykningen
10.1.1 Småhajarna, Cesar och Albin i behov av utbildning
10.1.2 Tigerhajarna, Glatt & stort gäng. Vi saknar en tränare
10.1.3 Vithajarna, Aktiva en hel del nya ansikten, bra drag i bassängen. Många fler nu
igenom militären, kul.

10.2 Dykarna
<saknar input, vilande verksamhet>

10.3 UV-rugby
<saknar input>

11. Övriga frågor
Vi måste ta med önskad förändring av styrelsens sammansättning, från 6 ledamöter och en
ordförande till 4 ledamöter och en ordförande, i kallelsen till årsmötet för att kunna ändra det i
nästa årsmöte.

12. Nästa möte
Söndag 24 Feb 2019, efter årsmötet, (konstituerande styrelsemöte)

13. Mötet avslutas

_______________________

__________________________

Ordförande

Sekreterare

