Styrelsemöte
Protokoll 2020-04-16
1. Mötets öppnande
Greger öppnade mötet.
2. Val av sekreterare
Fredrik Sundin
3. Val av protokolljusterare
Magnus Carnerud
4. Mötes deltagare/röstlängd
Kent-Erik Johansson, Markus Karlsson, Fredrik Sundin, Magnus Carnerud, Greger
Klingvall, Olov Nilsson
5. Godkännande av dagordning
Till punkten övrigt: Städning och tömning av septitank.
6. Genomgång av Protokoll från
a) Styrelsemötet 20-03-12
Protokollet gicks igenom och godkändes
b) Genomgång av uppgiftslistan
Uppgiftslistan gicks igenom, följande uppgifter blev klara:
Item
#

Task
type

Action / Comments / Ansvarig
Notes

Tillagd
Datum

Planerat
Färdigt

Klar

Status
(New,
Open,
Critcal,
Closed)

Skapa rutiner kring
13 Styrelse registerutdrag

GK

2020-02-10 2020-04-15 2020-04-16

Klar

Städa upp i Svemo
mailutskick så att rätt
personer får
19 Styrelse information

ON

2020-03-12 2020-04-16 2020-04-16

Klar

Inköp av projektor (MW
21 Styrelse bistår)
FS

2020-03-12 2020-04-16 2020-04-16

Klar

1

Följande punkter är pågående;
Item
#

Task
type

Action / Comments / Notes

Ansvarig

Tillagd
Datum

Planerat
Färdigt

Klar

Status
(New,
Open,
Critcal,
Closed)

2

Överlämna nycklar samt
Styrelse dokumentation till GK

GB

2019-03-14

Open

4

Cross

Bilda Arbetsgrupp för spolplatta

MC

2019-03-14

Open

10

Hårdgöra yta och flytta
endurocontainern

GB

2019-04-11 2020-07-30

Open

12

Flytta ATVs gamla anslagstavla till
bilstugan att anslå resultat på.
ON

2019-06-27 2020-05-29

Open

14

Göra en enkät till medlemmar för
att ta ”tempen” på föreningen och
arbeta med föreningens
Styrelse värdegrund.

GK

2020-02-10 2020-07-30

Open

16

Styrelse Verisure, byta ansvarig till MW.

MW

2020-02-27 2020-04-30

Open

17

Styrelse Flber till klubben

KJ

2020-03-12 2020-05-30

Open

18

Styrelse Infiltration

KJ

2020-03-12 2020-08-31

Open

20

Kolla upp möjligheter till bidrag
Styrelse från allmäna arvsfondon

FS

2020-03-12 2020-06-11

Open

22

Stadgar behöver ses över, bla så
Styrelse utgår ATV

GK

2020-03-12 2020-07-30

Open

7. Ekonomin

a) Bil
b) Cross
c) Enduro
d) Huvudkonto
Ekonomin gicks igenom, inga direkta oklarheter.

8. Rapporter / Frågor
a) SISU, Robin Meyer, / Registerutdrag Bilaga1
Rutin framtagen av Greger Klingvall (finns kalkylark på driven)
b) Spolplatta
En viktig orsak till att vi vill skaffa spolplatta är att sådan många gånger
krävs för att man ska få arrangera större tävlingar som SM. Det
finns många ideer men få utförare, ett första steg är att få till en
ritning på plattan/huset. Bilsektionen ser fördelar med
spolplatta/hus som också kan användas för maskiner, både tvätt
och vinterförvaring. Just nu är det i princip bara Magnus
Carnerud som ingår i spolplattegruppen. Arbetet går lite på
sparlåga.
c) Infiltration
Kent-Erik väntar på svar från sydnärkes byggnads nämnd angående
bygglov.
d) Corona https://www.svemo.se/forbundet/corona2/
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Vi fortsätter enligt tidigare, klubben har öppet för medlemmar tills annat sägs.
9. Beslut

a) Verisure
Inget beslut!
b) Olby 15 KUBIKS GÖDSELTUNNA
Styrelsen beslutade att ovanstående ska köpas in, den är användbar
för både bil och cross.

10. Vision för styrelsen
a) Kortsiktiga mål
b) Långsiktiga mål
Inget nytt men stadgar ska ses över, finns punkt på uppgiftslistan
11. Övriga frågor
a) Toa och slamtömning
Det måste till en rutin för städning av toaletterna. Klubben kommer att
köpa städning av klart och fint, en gång i veckan och detta
ombesörjs av Greger Klingvall.
Rutin för kontroll av septitank så att slamtömning kan beställas INNAN
det svämmar över! En ide är att träningsledare får uppgiften att
kontrollera nivån, men vilken träningsledare och vilket intervall,
eftersom vi inte beslutade något så skapades en punkt på
uppgiftslistan med Greger som ansvarig tills annat bestämms.
b) Lyset fungerar inte på damtoan, KE beställer installation av ny
rörelsedetektor. Läggs in i uppgiftslistan.
c) För att undvika problem med vattenkranar som inte stängs av
kommer KE att beställa installation av kranar som spolar en
begränsad tid (mekaniskt återfjädrande). Läggs in i
uppgiftslistan.
d) Fredrik kollar om sin kontakt inom ”Fiberinstallation” om han kan
bistå med att få framdrift i fiberinstallationen. Läggs in i
uppgiftslistan.
e) Snedtak och hårdgöring av ytan (punkt 10 i uppgiftslistan), KE
kollar om skolan kan bistå. Läggs in i uppgiftslistan.
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Item
#

Task
type

f) Sammanställning av nya uppgifter
Action / Comments / Notes Ansvarig
Tillagd
Datum

Planerat
Färdigt

Klar

Status
(New,
Open,
Critcal,
Closed)

För att undvika problem med
vattenkranar som inte stängs
av kommer KE att beställa
installation av kranar som
spolar en begränsad tid
23 Styrelse (mekaniskt återfjädrande).
KE

2020-04-16

Ny

Lyset fungerar inte på
damtoan, KE beställer
installation av ny
rörelsedetektor (läggs in i
24 Styrelse uppgiftslistan)

KE

2020-04-16

Ny

Kolla om vi kan få framdrift i
25 Styrelse fiberinstallationen.

FS

2020-04-16

Be skolan att hårdgöra yta
och bygga snedtak (kopplad
26 Styrelse till punkt 10)

KE

2020-04-16

Ny

Garageportar behöver
färdigställas. Något som kan
göras på en framtida
27 Styrelse arbetsdag?

KE?

2020-04-16

Ny

2020-04-16

Ny

Rutin för kontroll av septitank
28 Styrelse och beställning av tömning.
GK

2020-04-10

Ny

12. Nästa styrelsemöte
2020-05-14
2020-06-11?
Mötet avslutas
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