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Friluttsfrömjondel Hommorö Iokolovdelning

Dotum: 2020-05-05
Plots: Kilenegården
Nörvqronde: Doniel Moltsson, Korl Mottsson, Anno Weslerlind och Molin
Hedberg

$ I Mötets öppnonde
Mötet forklorodes öppnot ov ordföronde Doniel som hölsode ollo völkomno

S 2 Vol ov en juslerore ott jömte ordförqnde juslero prolokollel
Styrelsen volde Anno till justerore.

S 3 Godkönnonde ov dogordningen
Styrelsen godkönde dogordningen uton öndringor

$ 4 Genomgång ov föregående protokoll
Efter genomgång kunde detto löggos till hondlingorno

$ 5 Ekonomi
. 50 st mössor ör inköpto som sko delos ut till ledore som sommorgövo.
. Vi bestöller in en Dymo-mörkore.
. Doniel ser över tölten och om det ev. behövs kompletteros något.
o Vi gick igenom fromtido budgetorbete.

$ 6 Ropporler
o Utvördering tipspromenoder. Hor fungerot bro utifrån rödonde

pondemi.
. Covid -,l9. Hur gör vi med konotuthyrningen? Vi ser till ott det finns

nÖgot desinficeronde i konotförrödet som vorje person som hyr kon
onvöndo sig ov för ott rengöro utrustning. Doniel köper in en flosko.

. Regionsiömmo. lngen deltogore frön Hommorö FF deltog.

$ 7 Behondling ov inkomno skrivelser
. Vi hor fåit en förfrögon om ott delto pö Skogholls cykelklubbs

orrongemong/lopp i ougusti. Och vi stöller oss positivo till detto.
. Region vöst hor l4 plotser pö den digitolo riksstömmon l615. Är nögon

intresserod ov delto kon mon onmölo sig till detto.
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$ 8 Behondling ov utgående skrivelser
lngo utgöende skrivelser

g 9 Övrigo frågor
o Nycklor. Lönor en ledore nyckeln ör det viktigt ott denno lömnos

tillboko. Moil sko skickos ut till ollo ledore. Kolle kollor upp om Glue-låset
pö förrödet gÖr ott oktivero igen.

o PEP-dogen blev uppskjuten. Diskussion om nör denno dog sko
genomföros istöllei.

. Ledorovslutning 5/6. "Kom om du vill grill" Prel homburgore m bröd. Moil
med info skickos ut tillsommons med nyckelinfon.

e Konotutbildning, Mclin onmöler sig. Styrelsen uppmuntror ott ledore
onmölo sig till ledorutbildningor. Som ledore behöver mon fÖ ett ok frÖn
styrelsen innon mon onmöler sig.

o Riksorgonisotionen uppmonor till extro oktiviteter under sommoren.
Molin ploneror nÖgro okiiviteter och Doniel/Kolle ploneror ott orrongero
minst tvö böversofori-turer under sommoren. Denno info sko moilos ut till
ledorno iföreningen.

. Fortbildning pÖ tott ploneros till iseptember.

$ 10 Nöslq möle
Tisdog 216 pö Teoms kl 20:00

Dörmed förklorode ordföronde styrelsemotet ovslutot.

Do el Mottsson Molin Hed
Ordforonde Sekreterore

Anno Westerlind
Justerore
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