Protokoll fört vid Deje Skidförenings styrelsemöte 2008-04-02

Närvarande: Sven-Åke Modin, Christer Skoglund, Lena Berglind, Erik Olsson och Tore
Zetterberg.
Frånvarande: Per Boman, Ann-Sofie Gustavsson, Torbjörn Magnusson, Frida Eriksson

§ 1 Mötets öppnande
Sven-Åke Modin, ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Medlemmars frågor
Upplägg av tipspromenaderna diskuterades.

§ 3 Dagordning
Godkändes

§ 4 Föregående protokoll
Godkändes och lades till handlingarna
Ullmax varor. Mötet beslutade att fortsatt avvakta med beslut om att sälja eller inte sälja
varorna.
El-säkringar vid Skidstugan. Säkringarnas styrka har uppgraderats till tillräcklig nivå, 50
ampere. Ytterligare åtgärder behöver göras av el-säkerhetsskäl. Sven-Åke kontaktar elföretaget för att de skall åtgärda det som måste göras samt lämna förslag på el-sparåtgärder.
Omklädningsrummet och bastuns öppettider. Mötet beslutade att avvakta till nästa möte innan
ytterligare förändringar beslutas. Christer S ser över att tiduren för bastuaggregaten är rätt
inställda.

§ 5 Minnesfonden
Inget att rapportera.

§ 6 Rapporter
Löpsektionen
Löpsektionen hade möte den 1 april. Aktuellt är en löpning från Kil till Skidstugan den 12
april.
Den 13 maj kl 19.30 visar Lars Olsson bilder och berättar från Afganistan. Plats Skidstugan.

Stugsektionen
Handdukshängare skall sättas upp i duschrummen.
Markeringar skall dateras upp i de olika spåren.

§ 7 Ekonomi
Inget att rapportera.

§ 8 Inkomna skrivelser
Inget att rapportera

§ 9 Uthyrning av Skidstugan.
Föreningen har numera inte någon vaktmästare. Det innebär bland annat att det inte finns
någon som tar emot beställningar av uthyrning av stugan liksom någon som lämnar ut och tar
emot nycklar samt kontrollerar städning efter uthyrning.
Beslut: Mötet beslutade att föreningen inte tar emot några ytterligare bokningar av stugan
innan en rutin för att hantera uthyrningen praktiskt fastställts inklusive vilka personer som
skall handha rutinen.

§ 10 Städning
Det finns inte någon som städar bastuanläggningen efter baddagarna. Lena Berglind frågar en
städfirma vad det skulle kosta som en provisorisk ätgärd innan ny rutin är antagen.

§ 11 Postlådan
Christer S ansvarar för tömning av postlådan. Övriga i styrelsen tömmer den när de är till
Skidstugan.

§ 12 Övriga frågor
Vägstädning
Föreningen ansvara för städning av ca 45 km av riksväg 62, sträckan Bergvik – Olsäter.
Sven-Åke handhar administrationen av städningen. Behovet av personal är ca 2 personer per 3
km vilket innebär totalt ca 30 personer.
Städningen skall ske den 26 april med samling vid Skidstugan kl 9.00. Städningen beräknas
då starta kl 10. Reservdagar är dels den 19 april och dels den 3 – 4 maj.
El-ljusspåret
Kommunen ansvarar för elljusspår inom kommunen. En upprustning av elljusspåret vid
Skidstugan skall ske. Föreningen har till kommunen lämnat en förteckning över vad som
behöver göras under 2008. Det är bland annat översyn av armaturer och ledningar.
Det är oklart hur och när det kommer att utföras. Sven-Åke skall ha ett möte med Jan
Hagstrand i mitten av april för att klara ut vad som kommer att göras.

§ 11 Nästa möte
9 maj kl 18.30. Plan över 2008 års styrelsemöten bifogas. Denna är uppsatt i Skidstugan.

§ 12 Mötets avslutande

Vid protokollet

Justeras

Tore Zetterberg
Sekreterare

Sven-Åke Modin
Ordförande

