Styrelsemöte Örserum IK 2017-04-04
Närvarande:
Frånvarande:
Beslut:

Sandra Bono, Marie Andersson, Roger Andersson, Jane Ydman,
Martin Karlsson, Karin Herland
Oscar Wikström
-

-

-

-

Övrigt:

-

Ledarträff inför höststarten och höstens aktiviteter
planeras till veckan före midsommar.
Sandra ordnar 2 nya sladdar till musikanläggningen.
Med tanke på säkerhet och kvalitet bör det vara minst
två ledare per grupp. Särskilt viktigt i barngrupperna.
Magnus tar hand om Kiosk/Inköp.
Malin och Marie sköter serveringen vid
hemmamatcher.
Äggalunken: Marie ser till att anslag sätts upp i slutet
av veckan, fixar frågorna till tipspromenaden samt
kollar med Haglunds om påsktårta. Roger och Pelle
ordnar borden. Jane köper vinster. Maten ordnas av
Marie, Jane och Pelle.
Fotbollssektionen städar byn 22 april.
Grönytegruppen klipper gräset och målar linjerna på
fotbollsplan i år. De sköter också allén,
hembygdsgården, badplatsen och bigården. Akut
behov av vissa redskap. Tommy och Roger köper.
Sandra och Roger bokar i april/maj möte med skolans
rektor och idrottslärare angående redskap och
ekonomi.
Martin kollar om de ungdomar som arbetade i
badkiosken förra sommaren vill fortsätta i år.
Dagens styrelsemöte föregicks av ett bra ledarmöte.
Fungerar bra med Dropbox
Uppsägning av TV och fast telefoni klart.
Balansbommen inte åtgärdad. Roger ordnar det när
han får assistans.
Spinn of Hope gav 14 244 kr.
Planeringsmöte för mountainbike i april.
Cykelgruppen har kört 3 gånger. Sista gången 18
deltagare.
Tommy efterlyser en lokalansvarig.
Roger plockar fram gamla månadsschemat.
Hemsidan måste ses över. Oscar och Sandra ansvarar.

-

-

Nästa möte:

Önskemål: större anslagstavla i entrén samt fack för
informationsblad.
Finns inga anslag för utbyggnad av förråd och kök i år.
Inga problem med temperaturen i
omklädningsrummen.
Grönytegruppen är i gång. Det behövs en långsiktig
åtgärdsplan. Roger skickar underlag till styrelsen, som
tar upp det på nästa styrelsemöte.
Martin arbetar vidare med sponsorer. Mål 60 000 kr.
Alla sponsorer bjuds på match i höst.
På nästa möte ta först upp framtiden och därefter
föregående protokoll.

2017-04-25 kl. 19.00

Vid pennan: Karin Herland (ledamot)

Justeras: Sandra Bono (ordförande)

