Protokoll fört vid Deje Skidförenings styrelsemöte 2008-09-17

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

§ 1 Mötets öppnande
Christer Skoglund, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Medlemmars frågor
Bertil Lundberg tog upp frågan om föreningen skulle fortsätta att sälja Ullmax produkter.
Mötet beslutade att föreningen skulle fortsätta att sälja även under kommande säsong.
Styrelsen uppmanar alla att fundera på var och när man kan sälja samt att skaffa fram fler som
säljer.

§ 3 Dagordning
Godkändes

§ 4 Föregående protokoll
Godkändes och lades till handlingarna

§ 5 Minnesfonden
Det har kommit in ytterligare 3 529:- i fonden. Det innebär att det finns 9 982:- i fonden.

§ 6 Rapporter
Löpsektionen
Inget att rapportera

Orienteringssektionen
DM Medeldistans har arrangerats av föreningen. Totalt deltog 397 samt 27 i miniknat.
Tävlingsarrangemanget fick bra beröm av deltagarna.
Kommunkampen vanns av Deje SF.
Lustens OK.
Man håller på att ta fram en tävlingsdräkt.
Det verkar inte vara känt att Deje SFs orienterare numera tävlar under klubbnamnet Lustens
OK.
Stugsektionen
Inget att rapportera
Elljusspåret.
Möte skall hållas med Forshaga kommun den 23 september angående el-ljusspårets underhåll
och justerad dragning.

§ 7 Ekonomi
Per Boman redogjorde för föreningens ekonomi. Resultatet för perioden 1jan – 15 sept. visar
ett överskott på 133 188:- att jämföra med budget 23 273:-. Det är främst lägre kostnader för
underhåll av fastigheten som gör det. Dessa kostnader kommer dock att uppstå.

§ 8 Inkomna skrivelser
Inget att rapportera

§ 9 Tour de Värmland
Vid påsk år 2009 kommer en större orienteringstävling att genomföras i Värmland. Det blir
Tour de Värmland. Lustens OK kommer att ansvarar för tävlingen dag 2. Dag 1, långfredag är
det Filipstad med sprint och natt, dag 2, påskafton Lustens OK, dag 3 Tyr och dag 4 Kil.

§ 10 Städning
Ny städlista, som sträcker sig året ut, har skickats ut till berörda.
Städdag. Stugkommiten lämnar förslag på städdag under hösten. Den måste planeras så att
material finns anskaffat för de åtgärder som skall genomföras.

§ 11 Firmateckning
Föreningens konto i Föreningssparbanken 8156-2 123.304.798-2 tecknas av Per Boman och
Sven-Åke Modin i förening.

§ 12 Övriga frågor

§ 13 Nästa möte
1 oktober kl 18.30.

§ 14 Mötets avslutande

Vid protokollet

Justeras

Tore Zetterberg
Sekreterare

Christer Skoglund
Ordförande för mötet

