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Dolum: 2020-04-07
Plots: Möte vio Teoms
Nörvoronde: Dqniel Motlsson, Korl Moltsson, Anno Westerlind, Tino Lorsson
och Molin Hedberg

$ I Mötels öppnonde
Mötei förklorodes öppnot ov ordforonde Doniel som hölsode ollo völkomno

$ 2 Vol qv en juslerore otl jömle ordföronde jusiero prolokollel
Styrelsen volde Korl till justerore.

$ 3 Godkönnonde ov dogordningen
Styrelsen godkönde dogordningen uton öndringor.

$ 4 Genomgång ov föregående prolokoll
Efter genomgÖng kunde detto löggos till hondlingorno.

$ 5 Ekonomi
o Sporkonto - 272145,95 kr
. Plusgiro- 4 83l ,75kr
o I dogslöget hor vi fem nummer, men då vorje nummer kostor 300:-

/årsovgift sö sporor vi 900:- om vi söger upp tre ov dem. Vi beslutor ott
genomföro detto, två swishnummer röcker. Tino gör en listo sö vi vet
vilkei nummer som sko onvöndos till vilken oktivitet.

Doniel hor köpt in en högtolore till Håll i form då de kör sino poss
utomhus nu. Styrelsen godkönner detto inköp.

Vi bordlögger budgeten 2020 till nösto möte

$ 6 Ropporler
. Tipspromenoder- nyo versionen uton funkiionörer verkor fungero fint
. HIF- utetröningen pÖ torsdogor ör öppen för ollmönheten. För övrigo

poss utomhus röcker det ott voro medlem i Friluftsfrömjondet för ott
delto

o Borngrupper, oktiviieterno fortgör
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$ 7 Behondling ov inkomno skrivelser
Digitol regionstömmo. Molin skickor ut en förfrÖgon till ollo styrelsemedlemmor
och övrigo medlemmor. Det finns tre plotser. Anmölon senost pÖ torsdoggl4
kl I 2:00. Se inbjudon: hltps://www.friluftsfromiondei.se/lot-oventyret-borjo/hitto-
oventvr/intern-orqonisotion /mote/digitol-reoionstommo--vost-25-opril-2020/

$ 8 Behondling ov ulgående skrivelser
Anmölo vilko som kommer ott delto på den digitolo regionstömmon
skrivelser.

g 9 övrigo frågor
- Anno och Tino skriver ihop en skrivelse för LOK-stöd och ekonomisk

redovisning.
- Vi orrongeror en pÖsk-tipspromenod som bonusgÖng
- Uppdotering kring senoste om Corono

$ l0 Nösto möle
Tisdog 5/5 på Kilenegården kl 20:00

Dörmed förklorode ordföronde styrelsemötet ovslutot

Doniel Mottsson
Ordföronde

Korl Mottsson
Justerore

Molin Hedberg
Sekreterore
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