
PROTOKOLL

Sammanträde: Styrelsemöte
Tid: Onsdag den 9:e september 2020, kl 19-21
Plats: Videomöte
Närvarande: Mikael Lindh Hök Malin Tempelman

Marie Eneqvist Lisa Seligson
Jonas Markman Pär Båge
Martin Schenström Paul Morel
Henrik Sund Göran Ekman
Christofer Lundquist

Frånvarande: Helena Kaplan Håkan Westberg
Carl Brusewitz

1. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes

2. Val av sekreterare och justerare
Pär skriver protokoll, Micke justerar

3. Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemöte 2020-08-26 godkändes och läggs till handlingarna.

4. Årsmötet
· Inga motioner har kommit in
· Bertils Forsmans arv

Beslut att godkänna det presenterade förslaget med tillägg att slutligt beslut tas i
styrelsen efter förslag från Träningssektionen.

· Verksamhetsberättelse
Klar, några siffror saknas vad gäller ekonomin

· Verksamhetsplan
Micke ansvarar

· Ekonomiska redovisningar
Lisa har fixat budget, Helena ansvarar för Bokslut och revision
Pga gamla fel i klubbens bokföring (fel i ingående balansräkning) kommer resultatet
att bli något bätre än tidigare prognos. Förslag att det justeras genom att större
sponsorsintäkter allokeras om till nästa år.

· Praktiska mötesfrågor (lokal, digitalt) Micke kollar lokalen med Henki. Vi kör det
formella mötet på plats. Malin kollar om det finns en lösning för att sända mötet
digitalt.

· Avtackning av tidigare styrelseledamöter. Micke tar hand om det.

5. Bidragsmöjlighet Nacka kommun
· Nacka kommun tar emot ansökning om bidrag till idrottanläggningar fram

till sista oktober. Jonas kollar med Per Hammarlund hur vi har skrivit
tidigare och tar fram förslag på åtgärder vi skulle kunna söka för.



6. Frågor om undantag från den beslutade rabattprincipen
· Inkomna frågor från medlemmar

Styrelsen beslutade att det är ok att låta skadad åkare avvakta med sin anmälan och
att din inte är ok att överlåta plats till annat barn

7. Nästa möte
Nästa möte 23:e september kl 19:30 - Konstituerande Styrelsemöte i samband med årsmötet

8. Mötet avslutas
Micke avslutade mötet

Vid pennan Justeras
Pär Båge Mikael Lindh Hök


