PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Plats: Sandalidens skola
Datum: 160509
Närvarande: Janerik Nilsson, Maria-Brita Nilsson, Angelica Söder, Elisabeth Lundell, Anna
Widerberg, Catarina Sandberg. Robert Bohman, Torbjörn Åström och Hanna Walfridsson har
anmält förhinder.

§ 17 Mötet öppnas
Ordförande förklarar mötet öppnat.
§ 18 Val av justerare
Elisabeth Lundell väljs till justerare.
§ 19 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.
§ 20 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkänns.
§ 21 Rapport från ordförande
Ordförande har inget att rapportera.
§ 22 Rapport från kassören
Saldo på konto 54 600 kr. Inga skulder.
§ 23 Rapport från informations- och medlemsansvarig.
Inga nya medlemssiffror har presenterats. Nyhetsbrev har skickats ut till medlemmarna med
information om aktuella aktiviteter. Ett nytt skickas ut inför sommarens aktiviteter.
§ 24 Rapport från webansvarig
Inget att meddela
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§ 25 Rapport från utställnings- och utbildningsansvarig
Ansökan om domare till nästa års Open show ska beslutas. Styrelsen beslutar framföra önskemål
om Ulrika Zetterfeldt i första hand och Bengt Källman i andra hand.

Rapport från aktiviteter: Vid Moa Perssons kurs deltog 7 st personer. Planering inför Open show
är i stort klart . Slutplanering redovisas vid nästa styrelsemöte.
§ 26 Rapport från mentalitetsansvarig
Inte närvarande.
§ 27 Rapport från funktionsansvarig
Funktionsbeskrivning planeras med förtur för golden.
§ 28 Manusstopp Golden nyt
Datum 28 juli.
§ 29 Inkomna skrivelser
Inga.
§ 30 Utgående skrivelser
Inga.
§ 31 Övriga frågor
Information ang ”goldenpromenader” skickas ut. Om mindre än 3 st anmälda ställs aktiviteten
in.
Fråga om inköp av muggar med goldenmotiv från Ulvens hantverk presenteras. Styrelsen
beslutar köpa in 12 st muggar att använda som priser.

Angelica tar upp fråga om inköp av litteratur till instruktörer. Styrelsen beslutar att så kan ske och
ska om så är möjligt ske via Studiefrämjandet.
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§ 32 Nästa möte
Nästa styrelsemöte planeras till 2 juni.
§ 33 Mötet avslutas
Ordförande förklarar mötet avslutat.

Angelica Söder
Ordförande

M-B Nilsson

Elisabeth Lundell

Sekr

Justerare

