Protokoll från styrelsemöte Deje SF den 19 november 2012
Närvarande: Sven-Åke Modin, Per Boman, Ann-Sofie Gustavsson, Pernilla Linnman,
Torbjörn Magnusson.
Närvarande medlemmar: Christer Skoglund, Lars-Erik Larsson, Mikael Boman, Anders
Olsson

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat . Till mötessekreterare valdes
Pernilla Linnman.

§ 2 Medlemmars frågor/rapporter
Inga medlemsfrågor eller rapporter.

§ 3 Dagordningen
Dagordningen godkändes.

§ 4 Föregående protokoll
Protokoll för den 2 maj och 9 oktober godkändes.

§ 5 Rapporter
Minnesfonden
Vi har inte fått in någon ny redovisning.
Sektionerna
Ol-kommittén – Vi har arrangerat Kylklampen 7 november, vi hade TC hos Kenneth Bodin i
Hagen. Ca 70 st deltog. Löparna var nöjda med arrangemangen. VOF:s avslutning OL galan
var 17 november i Deje. Klubben representerades av 10 st. Årets Naturpass blev mycket
lyckat, det såldes 51 st. Till de som deltagit kommer det att skickas ut ett informationsbrev.
Stugkommittén – Det är beställt 4 st fällbord. Stugan kommer att städas 27 november.

§ 6 Ekonomisk rapport
Kassören gick igenom balans- och resultatrapporterna.

§ 7 Inkomna skrivelser
Inga skrivelser.

§ 8 Övriga frågor
Larm skoterboden – Larmet går ofta i skoterboden, detta beror på att det är möss i boden. Vi
kontaktar Anticimex.
SISU SK förfrågan om samgående – vi har inte hört något nytt.
OL-galan - Den var jättebra och det har getts mycket beröm för orientering och tipspromenad.
Årets arrangemang OL-galan - Vi har satt som mål att 2013 skall Deje SF och Sisu med
Värmlandsserien vara nominerade till Årets arrangemang vid OL-galan.
Inför årsmötet – Vi har fått tag på en kassör och inför årsmötet behövs det skaffas fram en
mötesordförande. Det är dags att skriva verksamhetsberättelser så vi kan sammanställa dessa
inför årsmötet. Vi föreslår söndag vecka 8.
Fukt i omklädningsrummen – De har varit här och tittat, vi behöver städa bort på vinden för
att kunna åtgärda ventilationen.
Naturpasset 2013 – Några från föreningen har varit på möte med kommunen. Från
kommunens sida så var det mycket positivt. Kommunen kan hjälpa till ekonomiskt.
Mailadresser – Vi har möjligheter att använda oss av mail adresser genom vårt webhotell som
kan kopplas till den personliga mail adressen. Vi jobbar vidare och marknadsför att vi
använder oss av dessa adresser. Styrelsen ställer sig positiv till att vi använder dessa adresser.
Per och Anders åtar sig att ordna med detta.
Sportident – Systemet kommer att bytas ut, vi behöver fundera över hur vi skall göra med
detta.
Ny dator- Vi behöver fundera över att det snart är dags att införskaffa en ny dator då den vi
har börjar bli gammal.
Tombola – Vi kommer att anordna tombola på skyltsöndagen. Det är dags att lämna in vinster
senast 23 november.
Luciafest – Den 9 december kommer det att vara luciafirande i Skidstugan kl 17:00.

§9 Mötets avslutande
Ordförande tackade med orden att så här många har vi inte varit på något möte på länge och
avslutades mötet.
Vid protokollet

Justeras

Pernilla Linnman

Sven-Åke Modin
Ordförande

