Styrelsemöte Protokoll 2020-09-24
1. Mötets öppnande
Greger Klingvall öppnade mötet
2. Val av sekreterare
Fredrik E Sundin
3. Val av protokolljusterare
Magnus Carnerud
4. Mötesdeltagare/röstlängd
Fulltaliga (Ari Salo har inte rösträtt)
5. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
6. Genomgång av Protokoll från
a) Styrelsemötet 20-08-20, korrigera rubrik (står dagordning men ska
vara protokoll)
b) Genomgång av uppgiftslistan (punkter som planeras vara klara till
styrelsemötet)
Item #

2

Task type

Styrelse

Action / Comments / Notes

Överlämna nycklar samt
dokumentation till GK

Ansv.

GB

4

Cross

10

Flytta endurocontainern. Bygga
Arbetsdag? skärmtak.
GB

12

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

Arbetsdag

Plan

2020-11-12

Klar

Kommentar
Möte
2020-09-24
Ej klar,
Justerad
tidplan!

Grupp
bildades på
mötet och
består av:
Magnus
Carnerud,
Greger
Klingvall,
Fredrik
2020-09-24 Sundin

Bilda Arbetsgrupp för spolplatta MC

2020-11-12

Ej klar,
Justerad
tidplan!

2020-11-12

Ej klar,
Justerad
tidplan!

1

Item #

14

17

18

20

Task type

Styrelse

Styrelse

Styrelse

Styrelse

Action / Comments / Notes

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

Flber till klubben

Infiltration

Kolla upp möjligheter till bidrag
från allmäna arvsfonden

Ansv.

Plan

Klar

Kommentar
Möte
2020-09-24

2021-11-12

Ej klar,
justerad
tidplan!

2020-11-12

Ej klar,
justerad
tidplan!

KJ

2020-11-12

Nu är det på
gång, det
hade
försvunnit
papper hos
kommunen.
Planen
justerades!

FS

Bedömningen
är att det är
sannolikt att
vi kan få
bidrag till
projekt
spolplatta.
Även andra
projekt anses
vara möjliga
att finansiera
med bidrag
från
arvsfonden.
Det kommer
kräva en hel
del projekt
administratio
n.
Spolplattegru
ppen får ta
vid och
genomföra
en riktig
bidragsansök
2020-08-30 2020-09-24 an.

FS

CH

2

Item #

23

24

27

30

31

32

33

34

Task type

Ansv.

Styrelse

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

Styrelse

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

Arbetsdag

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

Arbetsdag

Arbetsdag

Arbetsdag

Målning av tornet

Målning av pumphuset

Inklädnad garage,

Styrelse

Saltning/skrapning av väg,
kollas om vi kan få det gjort då
det dammar.

35
Styrelse

Skaffa lås och pinne till grind
mot Knottebo

Plan

Klar

Kranar
beställda,
installation
beställd.
12/11 bör det
vara klart!

2020-11-12

2020-09-10

Kommentar
Möte
2020-09-24

2020-0924!

KJ

Målning av duschutrymme

Arbetsdag

Styrelse

36

Action / Comments / Notes

KJ

GB

Inköp av sladd, hur togs
beslutet, kolla med styrelsen
enduro och förklara hur vi vill att
FS
inköp görs.

2021-08-30

Flyttas fram
till nästa år
pga väder.

2021-08-30

Flyttas fram
till nästa år
pga väder.

2021-08-30

Flyttas fram
till nästa år
pga väder.

2020-11-12

Skolan
kommer göra
detta! Ska det
tilläggsisolera
s? Ja!
Planeras vara
klart 12/11.

2020-04-30

Flyttas fram
pga vintern.

2020-11-12

Ej klar,
justerad
tidplan!

2020-11-12

Ej klar,
justerad
tidplan!
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Item #

Task type

Action / Comments / Notes

Ansv.

Plan

Klar

Styrelse

Styrelse

40
Styrelse
41

2020-09-10 Klart!

Ska vara
inskickat
senast den
sista
September
(ansökan
inskickad
2020‐09‐25)!

Transportväg mellan
endurodepån och lilla
endurobanan så att vi
undviker att enduroförare kör
i depån.
GB

2020-11-12

Flyttas till
nästa
enduromöte.

Skriv ut bankartor och ta
med till enduromötet.

2020-09-10

Punkten
stryks!

Föreningsstöd ska vara
inskickat på kommunens
hemsida senast TBD

38

Kommentar
Möte
2020-09-24

FS

FS

4

8. Ekonomin
a) Bil;
utbildningar har hamnat under bilsportförbundet 6581 skulle till
utb o kurser 7301 (5600 kr).
b) Cross;
3044 försäljning momsfritt 1500 felkontering av Greger (även
solen har fläckar ;) )
c) Enduro
OK!
d) Huvudkonto
Ser bättre ut än förväntat!
9. Rapporter / Frågor
a) Grusning till våren 2021
b) Kompensationsstöd för hösten 2020, vi söker inte!
c) LRF / Ludvig CO, Greger har kollat och de återkommer med om
de kan göra deklaration och bokslut. Verkar som om de kan
tänka sig reklamplats som betalning. Läggs in på uppgiftslistan!
d) ...
10. Beslut
a) Uthyrning av depåplan, vad ska vi ta betalt KE ger förslag. Läggs
in på uppgiftslistan!
b) Inköp av handdesinfektions apparat 4st, ja, köps in!
c) Anläggningsbidrag ansökan, Greger och Mickael W skriver
under och skickar in ansökan innan den 30/9.
d) Vattenfall, vi säljer 12 st träd till vattenfall, ger en intäkt på 3515
kr.
11. Vision för styrelsen
a) Kortsiktiga mål, inget nytt.
b) Långsiktiga mål, inget nytt.
12. Övriga frågor
a) Armaturer finns och ska monteras, MC kollar med Gurra vad det
skulle kosta, ligger det på 8000-10000 så beställer vi jobbet.
Läggs in på uppgiftslistan!
b) Se till att Micke fixar e-faktura från Axfood, ansvarig GK. Läggs in
på uppgiftslistan!
c) Inköp av nyckelskåp KE och uppmärkning av nycklar MC. Läggs
in på uppgiftslistan!
13. Nästa styrelsemöte
2020-11-12
Mötet avslutas
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