Protokoll styrelsemöte 2021-01-11
Närvarande: Mikael Johansson, Ulrika Lantz Ljungberg, Linda Brink, Pernilla Månsson,
Kristina Averstad Rastner, Susanne Monthan
Frånvarande: -

1. Mötets öppnande
Mikael hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes
3. Föregående protokoll
Protokoll från mötet 2021-12-14 gicks igenom, inga kommentarer.
4. Rapporter
a)

Verksamhetskommitten

Har inte haft möte sedan förra styrelsemötet, så inget att rapportera.
Nya restriktioner på grund av pandemin har ingen påverkan på barn/ungdomsverksamheten, inte
heller för vuxenverkamheten. Utmanaren ställs in.
b)

Ekonomi

Det gamla ekonomistyrningssystemet är nu uppsagt sedan november. Lotta mailar rapporterna varje
månad till styrelsens mail så lägger vi in dem på Dropbox. I övrigt ingen kommentar.
c)

Fritidsalliansen/Långbrohallen

Mikael rapporterar från möte med Långbrohallen.
Fritidsalliansen ska ha möte veckan efter vårt. Diskussion om visionsarbetet och nästa steg med
hallen. Mikael tar fram ett förslag från simningen för cirkulation i styrelsen.
d)

Värdegrundsarbetet

Diskussion om nästa steg och hur vi ska följa upp det arbete som gjorts i de olika grupperna. Lämpligt
att diskutera på tränarmöten. Förslag: Kristina/Mattias deltar på verksamhetskommitte möte en gång
per kvartal och diskuterar värdegrund.

5. Uppföljning punkter ifrån föregående möten
e)

Årshjul

Alla ska titta igenom Plandisc och Årshjul från Kick-off.
f)

Personal

Ingen uppdatering
g)

Kommunikation

Linda kommer att efterlysa ledare som vill delta i en arbetsgrupp för att se över kommunikationsvägar
i föreningen.
h)

Kick-off för ledare

På grund av pandemin skjuter vi på detta och hoppas att något kan arrangeras till våren. Förslag
lördag v19 eller v20.
6. Övriga frågor
i)

Nya pandemirestriktioner

Utmanaren ställs in
Vuxengruppen har skjutit upp läger
I övrigt kan verksamheten fortsätta som vanligt.
Lägg upp information på hemsidan om att försöka att undvika trängsel i omklädningsrummen, troligen
kan tidigare information återanvändas.
j)

Protokoll

Beslut att lägga upp styrelseprotokoll på hemsidan (med eventuell konfidentiell information borttagen)
k)

Hemsidan

För ökad synlighet ska vi lägga upp bilder på styrelsen på hemsidan. Alla lägger upp en bild på Dropbox
i foldern Foton.
7. Nästa möte
22 Feb 2022 kl 19
8. Mötet avslutas

Vid protokollet Ulrika Lantz Ljungberg

