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Mölesprolokoll för den konstituerq nde styrelsen.
Friluftsfrömjondet Hqmmorö lokqlovdelning

Dqlum: 2020-03-15
Plqts: Telefonmöle
Nörvqronde: Dqniel Mqttsson. Kqrolinq Hjelmqvisl Mqftsson (delor ov mölei),
Birgitto lvqnsson, Krislinq Lqrsson, Henrik Fröling, Anno Weslerlind, Anno
Lindslröm och Molin Hedberg

$ I Konstituerqnde mölets öppnonde
Mötet förklorodes öppnot ov ordföronde Doniel Mottsson som hölsode ollo
völkomno.

$ 2 Vol qv en juslerore ott jömte ordförqnde juslero protokollel
Styrelsen volde Anno Lindström till justerore.

$ 3 Godkönnqnde ov dogordningen
Styrelsen godkönde dogordningen uton öndringor.

$ 4 Bildonde qv styrelse för verksqmhelsårel 2O2O/2O21och qnsvqrsuppgifter

. Ordföronde - Doniel Mottsson

. Vice ordföronde- Molin Hedberg

. Kossör - Kristino Lqrsson

. Sekreterore - Molin Hedberg

. Utbildningsonsvorig- Henrik Fröling och Anno Lindström

. Moteriolonsvorigo -Torbjörn Nooksson och Korl Mqtisson

. Medlemsonsvorig- Henrik Fröling

. Tipspromenodonsvorigo- styrelsen gemensqmt och Henrik Fröling ser över
lösningor ott odministrerq tipspromenoderno vio Teoms
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a lnformotions-/hemsideonsvorigo- Korolino Hjelmqvist Mottsson och Birgitto
lvonsson

Növgröt- Doniel Mottsson

Ägglunk-stölls in iör

Skinkmorschen- Johon Eklund och Simon Berglund

LOK stöd - Anno Westerlind

$ 5 Firmotecknqre
Ordföronde jömte kossor öger rött ott vor för sig teckno firmq upp till 20 OO0 kr.
Vid inköp över 20 000 kr sko kossör jömte ordföronden teckno firmon i

förening.

$ 6 Ropporler
lngo ropporter

$ 7 Behondling qv inkomno skrivelser
lngo inkomno skrivelser

$ 8 Behondling ov ulgående skrivelser
lngo utgående skrivelser.

$ 9 Coronqvirusel
Följonde göller i vår förening utifrÖn rådonde Coronqvirus.

Bornverksomhet. Så lönge skolon ör igÖng kon verksomheten fortskrido
tönker vi.

Tipspromenoder. Agglunken stölls in detto ör dö det tidigore år
engqgerot mer ön 500 deltogore. De ordinorie tipspromenoderno
stortor nösto helg (22/3) i en enklore voriont dör frÖgor sötts upp, men
ingen bemonning ov ledore sker. Vill deltogore swisho ovgift så
völkomnos detto. Den obemonnqde tipspromenoden kon kommo ott
öndros beroende pÖ Corono-stotusen. Det diskuterqdes öven om
eventuellt orrongemong ijuni, men vi ovvoktor och ser utvecklingen.
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Tröningsgrupper inom Håll i form. Ledore för respektive grupp ovgör om
mon sko genomföro posset eller inte.

$ l0 Teoms
Teoms ör en ny informotionskonol för styrelsen som vi kommer ott onvöndo oss
ov för kommunikotion och dör kommer öven styrelseprotokoll finnos som sko
justeros och öven de som ör fördigjusterode qtt löso.

$ ll Övrigofrågor

Profilklöder för nyo ledore
lnformotion till nyo ledore sko gå ut ongöende profilklöder. Det ör
viktigt ott ledore utrustos med Friluftsfrömjondets blöo profilklöder och
vorje bornledore sko utrustos med en vöst, en mösso somt en ryggsöck.
För övrigo verksomhetsgrenor hor grenledoren informotion om vilko
klöder som ledore sko utrustos med. Finns inte rött storlek pÖ
klöder/ortikel or slut sko uppgifler med klödstorlek moilos senost ijonuori
eller ougusti till hommoro@friluftsfromjondet.se och en gemensom
bestöllning görs.

Mountoinbiketröjor ör inköpto till de ledore som ör oktivo inom desso
grenor.

Det ör viktigt ott ollo borngrupper redovisor sin ekonomi i tid
holvÖrsvis/terminsvis för ott kossören sko kunno bokföro detio och LOK-
stödsqnsvorig skicko in onsökqn om bidrog till kommunen. Sisto dotum
för höstterminen ör l5ll 2 och för vårterminen 30/6.

$ 12 Nösto möte
Dqniel skickor ut en årsplonering för Örets styrelsemöten. Det kommer bli bÖde
fysisko möten somt telefonmöien. Hor en ledomot förhinder qti nörvoro sko
frÖnvoron meddelos i god tid innon så ott suppleonter kon kollos in. Är inte
tillröckligt mÖngo norvoronde kon vi ej ho ett beslutsfotiqnde möte.
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Dörmed förklorode ordf öro nde styrelsemötet ovsluiot

nie Mottsson

L(

Molin Hedberg
SekreteroreOrdföronde

Annq Li

Justerore


