SK Listerby
Protokoll: 2. 2021
2021-06-09

Styrelsemöte SK Listerby 20210609 kl: 18.00

Närvarande: Ulf Abramsson. Sten Henningsson. Lars-Göran Hansen. Catharina Salomonsson.
Maritha Johansson,
Via telefon: Kinne Axelsson.
Förhinder: Carina Melanoz.

§ 22 Mötets öppnande:
Ordförande Ulf Abramsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 23 Dagordningens godkännande:
Dagordningen godkändes utan några invändningar.
§ 24 Val av tre styck personer till de olika kommittéerna. Varje Kommitté ska bestå av tre
personer:
# Licensansvarig: Förslag finns, Ulf kontakta vederbörande.
# Tävling och Prov: Förslag finns, Ulf kontakta vederbörande.
# Utbildningskommittén: Valdes Catharina Salomonsson sammankallande och Sten
Henningsson, styrelsen står till deras förfogande.
# Kökskommittén: Valdes Birgitta Henningsson och Mariella Abramsson, plus en person till.
# Webbansvarig. Sittandes Annika Lindberg, ny vald Ulf Abramsson, plus en person till
förslag finns Ulf kontakta vederbörande.
# Studiefrämjandet. Sittande.
# Varje kommitté ska rapportera till styrelsens kommande styrelsemöte:
§ 25 Medlemmarna vad kan de göra för klubben

Uppdatering om figuranter och övriga medlemmar med ett eller flera uppdrag i klubben,
inventera medlemmarnas kunskapsbank.
§ 26 Tävlingar i år och nästa år:
Våren: 2 MH. 1 IGP och BH
Hösten: 2MH. 1IGP och BH
§ 27 Träningar i år och nästa år: Fri träning på Onsdagar kl: 17.00 -18.00, udda veckor på
Onsdagar SKOTT träning kl: 17.30.
§ 28 Kurser i år och nästa år: Detta kommer UTB ansvarig att undersöka
§ 29 Vad ska vi göra med klubben i år och nästa år: Fyllnadsmaterial till planen kostar
ungefär 25-30 000 kr: Ulf jobbar vidare med det projektet och vi kommer också att återställa
grusvägen i år.
# Alla som sponsrar klubben skall sättas upp på en så kallad sponsorplank, där syns de bra
och alla är samlade.
# Införskaffande av ett nytt A-hinder, Ulf undersöker den saken.
# Klubbstugan ska målas invändigt och innetaket ska bytas.
# Toaletten ska städas och rengöras grundligt. Toan är Tömd.
# Ulf fixar inplastade grund regler till olika moment IGP, BH och andra kurser.
§ 30 När protokollet har skickats till styrelsen så ska var och en svara på Mailet till
sekreteraren oavsett om ni har synpunkter på det eller ej.
Ordföraren och Sekreteraren justerar alla styrelse protokoll:
§ 31 Övriga frågor: Kassören Sten Henningsson redogjorde för det ekonomiska läget i
klubben:
Kontoklass:
1910 Kassa – 14,37
1920 Swish banken 11 857,00
1930 Bank check 47 431,49
Saldototaler 59 274,49

§ 32 Nästa möte:
12/7 kl:18.00
16/8 kl:18.00
13/9 kl:18.00
15/9 kl: 18.00 Medlemsmöte
11/10 kl: 18.00
15/11 kl: 18.00
6/12 kl: 18.00
§33 Ordförande Ulf Abramsson tackade alla för visat intresse och förklarade mötet för
avslutat.

