Protokoll från styrelsemöte Deje SF den 4 januari 2012
Närvarande: Sven-Åke Modin, Torbjörn Magnusson, Per Boman, Erik Olsson, Ann-Sofie
Gustavsson, Pernilla Linnman samt Lars-Erik Larsson (stugkommittén).
Närvarande medlemmar: Ingen

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och önskade god fortsättning och förklarade mötet öppnat .

§ 2 Medlemmars frågor/rapporter
Inga medlemsfrågor.

§ 3 Dagordningen
Dagordningen godkändes.

§ 4 Föregående protokoll
Lästes igenom och godkändes.

§ 5 Rapporter
Minnesfonden
Minnesfonden har fått in totalt 8 360:- under året. Det diskuterades att eventuellt kommer
moms att införas för föreningar.

Orienteringskommittén
Inga rapporter. Det är planerat en skid-ol tävling den 29 januari om det finns snö i terrängen.
Löp och skidkommittéen
Inga rapporter.

Stugkommittén
Det har köpts in dynor till stolarna i stugan.
Det har arrangerats en luciafest. Josefin Magnusson och Cecilia Boman har hållit i
planeringen och träning. Tack till ungdomarna som ställde upp. Ungdomarna bakade
lussebullar som bjöds på till kaffet. Det var stor uppslutning som kom och tittade.
§ 6 Ekonomisk rapport
Ekonomin för klubben gicks igenom.
§ 7 Inkomna skrivelser
Inga skrivelser har kommit.
§ 8 Övriga frågor
Klubbens årsmöte hålls 7 mars kl 19:00, styrelsen träffas en timme innan. Vi behöver en
valberedning samt sekreterare till föreningen. Styrelsens verksamhetsberättelse skrivs av
Sven-Åke. Varje kommitté skriver sin egen verksamhetsberättelse. Kallelsen skall skickas ut
14 dagar innan, detta ordnar Per.
Skidstugan är uthyrd lördagen den 7 januari.
Anders har varit i kontakt med konsulent Christer Johansson Sisu Värmland om
föreningsutveckling.
Vad vill vi:
 Vara en aktivare förening
 Delaktiga medlemmar
 Rekrytera medlemmar
 Utveckla föreningslokalen och omgivningen
T ex hinderbana, grillplats i omgivning m m
 Marknadsföra föreningen och anläggningen
Hur:
Två olika tillfällen, en i februari och en i mars.
Vilka:
Någon ur varje kommitté och styrelsen, även medlem om intresse finns.
Nu fungerar belysningen på elljusbanan och skoterboden igen, felet låg hos Fortum.
§9 Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Pernilla Linnman

Sven-Åke Modin
Ordförande

