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§

1 Mötets öppnande

Ordförande Mikael Nilsson hälsar FGI-styrelsen och övriga välkomna till årets första möte
och förklarar detta öppnat. Per-Ola Nilsson för dagens protokoll.
_
§ 2 Godkännande av dagordning
Föredragningslistan fastställdes.
_
§ 3 Justering
Föregående protokoll justeras av Olof Thomsson. Protokollet godkändes och lades till
handlingarna. Dagens protokoll justeras av Olof Thomsson.
_
§

4 Inför Stångaspelen 2017
a) Avtal – FGI/SIF/FS
Avtal angående fiberdragingen på Stangmalmen är på gång, Olof håller i detta.
b)Sponsring 2017
Ligger för närvarande på 71 346:- och ett möte är på gång med en ny
samarbetspartner, LO-distriktet med Linus Gränsmark.
c) Offert bilaga GA/GT
En första kontakt är gjord och vi har fått samma avtal till samma kostnad som förra
året.
d)Marknadsföring
Marknadsföringsgruppen ska kallas in tidigare, att affischer och andra kanalers
material är klara i tid. Göran Närström ska kontaktas för idéer.
e) Entréer & anmälningsavgifter
Ligger på samma som förra året.
f) Priser
Kerstin meddelar att allt är under kontroll. Fler priser till Varpan då det är ändrad
kastordning.
g) Inbjudan
Nya kastordningen i Varpa måste meddelas dels innan och sedan markeras synligt på
inbjudan. Eventuellt ett test att skicka ut några av inbjudningarna per e-mail.
h) Arena
Samma förutsättningar som förra året.
i) Pärk
Elna Larsson har meddelat att hon inte kan sy lika många bollar som tidigare.
Diskuterade olika lösningar på hur detta ska lösas, Gunilla har kontakt med en del
personer om detta.
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j) Varpa
Ny kastordning på prov ett år. Licens för stenvarpan (50:-) är under utredning.
k) Stangmalmen
Nytt golv gjutet, snickerierna är kvar att göra i omklädningsrummet. Huset förlängs 2
meter söderut för handikapptoalett.
l) Mat & Festarrangemang
Inget att rapportera för tillfället.
m) Ljud
Samma som förra året.
n) Försäkringar
Samma som förra året.
o)Tillståndsansökan
Samma som förra året.
p) Organisation/ansvarsområden
Inget att rapportera för tillfället.
_
§ 5 Ungdomssatsning (arena, pärk, varpa) 2018
Fortsättning på Solbergaskolan med ”skolveckan”. Skol-DM i Varpa sker som vanligt.
_
§ 6 FGIs årsmöte 2018
Förläggs till Lokrume den 15 mars, program kommer. Tema ”Pärkbollar”?
_
§ 7 Valberedningen
Två nya förslag behövs till valberedningen. En avgår nu i år och en plats har stått vakant
under innevarande verksamhetsår. Styrelsen uppmanas komma med förslag!
_
§ 8 Övriga frågor
a) Medverkan på Idrottsgalan
Föreningen bjuder styrelsemedlemmar på avgiften. MN, P-ON och MT anmälde
sig. Ej närvarande styrelsemedlemmar har ännu chansen att anmäla sig till detta!
b) Ungdomskommittén
Förslag på namn till detta har kommit från Johan Wallin. Föreningar ska frågas
om fler namn till denna grupp.
_
§ 9 Kommande möten
15/3 inför årsmöte kl. 18:00.
_
§
10 Avslutning
Mikael tackar för visat engagemang och avslutar mötet.
___
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