Kungsäters IF styrelsemöte den 1 april 2012, Klubbhuset Kungsäters IP
Närvarande: Jess Jenderdamm, tjänstgörande ordförande
Tommy Svensson, ordförande (närvarande del av mötet)
Sandra Alfredsson, kassör
Anneli Torstensson, sekreterare
Victor Larsson
Henry Pierlo
Emil Torstensson
§1
Mötet öppnas
Tjänstgörande ordförande öppnar mötet.
§2
Val av justerare
Till justerare valdes Victor Larsson.
§3
Föregående mötes protokoll.
Föregående mötes protokoll godkändes.
§4
Arvingarna
Tommy informerar om att han varit i kontakt med ett företag som ska titta på hur larm ska
brandlarmet ska installeras.
Taket måste gipsas – dock inte säkert att det blir godkänt – kanske måste också väggarna gipsas.
Ska godkännas av brandkonsult eller räddningstjänst.
Dooria tar hand om soporna även i år. Måste sorteras!
Dörren till nödutgången har gått sönder – måste fixas.
§5
Arrende Solbacken
Arrendet är förlängt med ytterligare fem år t.o.m. 2017-12-31.
§6
Läktaren
Jess och Tommy informerar om att Byggteam har fått i uppdrag att bygga läktaren. De har kontakt
med de företag som kommer att var inblandade. Kostnad = 140 000 kr + virke till väggarna.
§7
Toaletter
Renoveringen av toaletterna och domarrummet är nu klart. Toa-stolar och handfat sätts tillbaka.
Mötet beslutar att köpa in nya speglar, nya toa-rullehållare och Torky-hållare. Annel i får i uppdrag
att fixa detta.
§8
Ekonomisk rapport
Ingen rapport lämnades.

§9
Vaktmästaren
Jess informerar att det fortfarande är oklart om och i så fall när Kjell ska opereras. Jan A i KarlGustav har tackat nej till att ta hand om även KIP vid Kjells sjukskrivning. Föreningsrådet kan inte
garantera att ersättare finns. P.g.a. anställningsstopp kan de inte anställa någon ersättare för Kjell.
Omfördelning av redan anställd personal kan ev. ske.
§ 10
Övriga rapporter
•

Jess och Tommy rapporterar från årsmöte med Föreningsrådet. De har anställningsstopp
p.g.a. en pågående konflikt.

•

Vi fick inte gjort allt som vi tänkt göra på vår städdag den 31 mars, bl.a. p.g.a. blåst och
kyla. Ett 7-mannamål är nätat, det andra var sönder – Jess kollar om det är något vi kan laga
själva. De stora målen är också nätade och Jess har byggt ett pumphus. Vi får träffas någon
annan dag när det är lite bättre väder. Vi bestämmer en dag vid senare tillfälle. Måste vara
gjort innan första A-lagsmatchen den 27 april.

§ 11
Övriga frågor
•

Tommy har fått förfrågan från Bengt på Matöppet om att KIF grillar utanför affären på
skärtorsdagen. Matöppet står för allt. KIF står för personal.
Mötet beslutar att de som kan och vill börjar grilla kl. 16:30.

•

Anneli informerar om möjligheten till att skapa en SMS-grupp med ett eget telefonnummer.
Mötet beslutar att Anneli fixar en SMS-grupp till KIF styrelse.

•

Henry har tagit fram två förslag på datorpaket, en dator med mindre och en med större
skärm. Mötet beslutar att köpa in datorn med den större skärmen samt en skrivare till
kassören. Henry får uppdraget.

§ 12
Nästa möte
Nästa möte är söndagen den 29 april, kl 18:00.

