Styrelsemöte 2012-03-16
1. Mötets öppnande.
Styrelsen hälsades välkomna till Lars Eriksson. Närvarande var Amelie
Magnander, Anders Åberg, Dag Helstad, Peter Karlsson, Robert Johansson, Lars
Eriksson, Tobias Engström och Christer Högman.
2. Tidigare protokoll.
 Förslag på att ha tidigare protokoll lätt tillgängliga i en pärm vid
styrelsemöten. Styrelsen biföll förslaget.
3. Protokoll.
 Ska vi fortsättningsvis ha alla protokoll tillgängliga för medlemmarna att
läsa på hemsidan? En idé är att istället att publicera ett protokoll med vad
som har beslutats under mötet. Styrelsen föreslog att vi forsätter att
publicera protokollen som vi gör nu
4. Kassörsbyte.
 Lars Eriksson ersätter Per Nobrant som kassör.
5. ML12H.
 Styrelsen gav Dag Helstad fullmakt att hantera pengar för Mera Lera hos
PayPal där anmälningsavgifterna för ML12H hanteras.
 Ansöka om ett betalkort anslutet till PayPal för att enklare sköta
föreningens olika inköp. Ansvarig: Lars
 Framtagande av nya trycksaker till ML12. Ansvarig: Dag
 Tryck av affischer och övriga trycksaker. Ansvarig: Peter
6. Valla cup.
 Annonsering på hemsida samt framtagande av ny affisch. Ansvarig: Dag
 Nya tryckta nummerlappar i plast. Ansvarig: Lars
 Tryck av affischer dels laminerade och i vanligt tryck. Ansvarig: Peter
7. Vidingsjö cup.
 Dick är sammanhållande för detta arrangemang.
8. Ungdomsträning.
 Preliminär start av ungdomsträningen är den 5/5.
 Datum och lokal för genomförande av mek-kväll är ännu inte fastställt.
 Elektronisk rapportering av aktivitetsstöd. Ansvarig: Lars
9. Klädinköp.
 Kalas har skickat ett designförslag för godkännande vilket styrelsen inte
hade några invändningar emot.
 Genomgång av orderbekräftelse. Ansvarig: Dick och Tobias

10. Arbetsdagar.
 Preliminärt beslutades att den 14/4 samt 28/4 ska annonseras ut som
arbetsdagar. Ansvarig: Anders
11. Grusvägen.
 Inget besked om kommunen tänker vidta några åtgärder för att återställa
grusvägen vid Vidingsjöbanan. Ansvarig: Christer
12. Övriga frågor.
 Inköp av ett provexemplar av dataprogrammet FA. Ansvarig: Christer
 Uppdatering av bilder på styrelsemedlemmar, nya bilder skickas till Dag.
 Sponsorloggor ska upp på hemsidan. Ansvarig: Dag
 Blodomloppet sammanhållande Robert.
13. Nästa är möte den 23/4 kl 19.00 hos Peter.
14. Mötets avslutande.

