Protokoll fört vid Deje Skidförenings styrelsemöte 2010-03-03
Närvarande: Sven-Åke Modin, Tore Zetterberg, Per Boman, Torbjörn Magnusson,
Frånvarande: Frida Eriksson, Ann-Sofie Gustavsson, Christer Skoglund och Erik Olsson
Närvarande medlemmar: Ingen
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Medlemmars frågor/rapporter
Inget att rapportera
§ 3 Dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 4 Föregående protokoll
Föregående möte inställt. Inget protokoll upprättat.
§ 5 Minnesfonden
Inget att rapportera.
§ 6 Rapporter
Orienteringskommittén
Lustens OK har haft årsmöte.
Ungdomsupptackten för 2010 kommer att vara den 11 mars i Sisugården, Forshaga.
Ungdomsträningarna var tänkta att starta under påskhelgen men har senarelagts.
Tour de Värmland. Möte den 8 mars för att besluta om fortsättningen med anledning av den
stora mängden snö i terrängen.
Tränings- och tävlingsprogram är färdigt och finns på ”nätet”.
Naturpasset läggs i terrängen vid skidstugan och väster om Deje.

Stugkommittén
Pernilla Linnman åtar sig arbetet med att leda stugkommittén då två medhjälpare kommer att
ingå i kommittén. Det är Arne Grundberg och Lars-Erik Larsson.
Det beslutades att vid nästa styrelsemöte blir det ett arbetsmöte om stugkommitténs uppgifter.
Löpkommittén
Det har varit fina skidspår kring skidstugan under vintern. De har skötts föredömligt av
Mikael Boman, Erik Olsson, Ivan Åslund och Rune Seleskog.
§ 7 Ekonomisk rapport
Per Boman informerade att föreningen erhållit driftbidrag på 73 tkr och investeringsbidrag på
40 tkr. Totalt 113 218:-.
Styrelsen beslutade att ändra kontoadministration hos Nordea för att få en lägre kostnad. Per
Boman beslutar och ordnar med vilket/vilka konton som skall hanteras via internet.
§ 8 Inkomna skrivelser
Inga.
§ 9 Verksamhetsplan
Verksamhetsplanen gick igenom. El-översyn av Skidstugan måste genomföras.
För säkerhets skull måste det finnas el-element som reserv för luftvärmepumparna.
Tipspromenaderna våren 2010 behandlas vid nästa styrelsemöte.
§ 10 Övriga frågor
Mörveln. Nästa nummer skall snart ut. Manusstopp 19 mars.

§ 10 Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Tore Zetterberg
Sekreterare

Sven-Åke Modin
Ordförande

