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Protokoll fört vid månadsmötet den 1 april 2015
1. LP Stig-Olov D hälsade alla välkomna till månadsmötet.
2. Upprop: Uppropet visade att 12 medlemmar var närvarande.
3. Föregående protokoll: Antogs utan ändringar.
4. Rapporter:
4.1 IR/PR: ”Lion tårtan” är klar och har distribuerats. Befintliga anslag på ICA, Medborgarhuset och
anslagstavlan ska bytas ut. Anders ordnar A3 och A4 kopior.
4.2 Kassaförvaltaren: Administrativa kassan 9 042,74 kr och Aktivitetskassan 112 901,34 kr. Kassorna
redovisas månadsvis på Excel ark för respektive kassa som bifogas protokollet.

4.3 Aktivitetskommittén: Leo återkommer under punkterna Storån Rivet och Elcykelotteri.
4.4 Medlemskommittén: Hade inget att rapportera.
4.5 Hjälpkommittén: Elvy och Ulla har städad skåpen i klubblokalen.
4.6 Festkommittén: Lars M rapporterade att planering av maten pågår inför zonmötet 14 april. Sune har skickat
ut inbjudan och all är välkomna att anmäla sig.
IT - kommittén: Vi ska tala med Stig Malmqvist om framtidsplanerna för den server där vi har vår hemsida.
5. Storån River: Gsm-larm kom den 28 mars kl 13.22. Leif A har gått igenom alla 41 st röster den 28 mars.
Närmast var Signe Nolsjö 52 min, Alf Grön 67 minuter, Arne Perman, Lovisa Einarsson och Eva Engström alla 68
min, Sean Andersson 71 min. Mötet fastställde resultatet och Anders N uppdaterar hemsidan.
6. Mat på kommande månadsmöten: Sune S redogjorde för kontakterna med Thai-restaurangen som erbjuder
catering med priser som börjar på 110 kr/person.
Stig P har talat med Corner och där börjar priserna på 100 kr/person.
Lotta Sehlin ställer också upp men kan på grund av andra arbetsuppgifter inte lova att hjälpa oss alla gånger.
Thomas L har talat med Bosse P som kan ställa upp och laga en varmrätt och något gott till kaffet för 100 kr/person.
Elvy berättade att Patrik Ahlberg kan erbjuda en varmrätt och kaffe för 120 kr/person.
Leif A berättade att det finns ett samband mellan vår låga medlemsavgift och inkomsterna på mat och dryck på
månadsmöten. Mötet diskuterade medlemsavgiften och hantering av medlemmar som ligger efter med inbetalning.
Frågan tas upp på och bereds på nästa styrelsemöte.
Stig P föreslår att vi ska delegera frågan till festkommittén att från gång till avgöra hur matfrågan ska lösas. Ingvar V
föreslog att vi ska utse tre ansvariga för maten vid varje möte och att det inte skulle vara så ansträngande jämfört med
dagens lösning med en och samma festkommitté hela verksamhetsåret.
Mötet beslutade att festkommittén för nästa verksamhetsår får göra en lista över matansvariga vid månadsmöten.
7. Arbetsfördelning 2015/2016: Stig-Olof D kvarstår som LP nästa verksamhetsår. Elvy B, Stig P accepterar att ingå
i festkommittén och Roger B är föreslagen. Beslut om festkommitténs sammansättning tas på nästa månadsmöte.
Anders N rapporterar in den nya styrelsen under april.
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8. Lotteri på elcykel: Leif A delade ut lotter och Leo F delade ut tjänstgöringsschema. För perioden 2 april – 9 maj.
9. Övriga frågor:
Leif A anmäler oss till Junsele Marknad.
Leo F åtog sig att ansvara för varuinköp för tillverkning av surströmmingsklämmor och Ingvar V beställer
tunnbrödet.

10. Mötet avslutades.
Vid protokollet Anders Nordström
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