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Protokoll, styrelsemöte för Ås IF
Datum: 2019-08-30
Tid: 17:00-21:00
Plats: Norra Station
Närvarande: Lotta Wickenberg, Olof Roos, Conny Gradin, Eva Lek Jansson och Henna
Forsberg.
1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.
2. Val av sekreterare för mötet
Till mötessekreterare valdes Henna Forsberg.
3. Val av justerare
Till justerare valdes Eva Lek Jansson.
4. Godkännande av dagordningen
Dagordningen gicks igenom och godkändes.
5. Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
6. Grundledarutbildningen
Diskuterar att ändra form för grundutbildningen då vi fått ställa in två gånger. Diskuterar
att bjuda in en föreläsare som ”dragplåster”, t.ex. Isabel Exposito från Röda korset och då
väva in vårt arbete med värdegrund. Lotta kontaktar Stina som får uppdraget att kontakta
Isabel.
7. Registerutdrag
Styrelsen beslutar två nya datum för inlämning av registerutdrag 17/9 och 23/9 kl 18.3019.30. Lagledare påminner skarpt dessa personer som inte lämnat in, annars blir dessa
personer avstängda. Diskuterar att i framtiden lägga detta på sektionsnivå avseende nya
ledare.
8. Fördelning av arbetsuppgifter i styrelsen
Styrelsen beslutar att Olof och Mattias delar arbetsuppgifter som rör vaktmästeriet i
Hovängen, vilket tagit mycket av Evas tid. Eva skriver ner vad behöver göras.
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9. Anläggning
Diskuterar skicket på Kanslihuset, höga elräkningar och behov av toaletter i Hovängen.
Under sommaren har läckande vattenledningar lagats, Eva ska kontrollera försäkringen
på Kansliet. Beslutar att påbörja fortsatta arbetet med att beställa besiktning för att få koll
på eventuella fuktskador. Därefter kan man ta vidare beslut i eventuella renoveringar.
10. Ansökan om bidrag till konstgräsplan
Styrelsen ger fullmakt till Joakim Mattsson, 19640513-1415, i fotbollssektionen att söka
bidrag i form av Bygdemedel från Länsstyrelsen i Jämtland samt andra bidrag som finns
att söka för att kunna fortsätta planering och genomförande av att anlägga en
konstgräsplan på Hovängen idrottsplats.
11. Arbetet med revidering av handlingsplan
Styrelsen reviderar handlingsplanen mot diskriminering, kränkande behandling och
sexuella övergrepp.
12. Rapporter
Inga rapporter inkommit.
13. Styrelsen har ordet i sociala medier
Lotta kontaktar Anders.
14. Övriga ärenden
-Styrelsen har fått kontakt avseende grusplan och att den nya ägaren Jens Eriksson gjutit
grund för byggnaden. Han har då uppfyllt kravet enligt det gemensamma avtalet.
15. Nästkommande möten
Nästa styrelsemöte den 7/11 kl. 19.00.
16. Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

____________________________
Sekreterare, Henna Forsberg

____________________________
Ordförande, Lotta Wickenberg

__________________________
Justerare, Eva Lek Jansson

