Styrelsemöte 2015-06-10
Närvarande:
Eva Rud
Mikael Kronstrand
Hanna Pettersson
Jessica Mathiason
Kent Sandberg
Frånvarande:
Håkan Forsvid
Madeleine Bergfeldt
Sandra Svanström
vakant
1. Mötet förklarades öppnat
2. Hanna Pettersson valdes till justerare
3. Föregående mötesprotokoll
Läggas till handlingarna
4. Godkännande av dagordning med tillägg under inkommande och utgående skrivelser
Godkänner dagordningen
5. Åtgärdslistan
Larm/telefon ska Sverker Lindblad. Kolla upp med G4S om det går att få som GSM. Återkommer till
nästa möte samt kollar om det går att få en IR deckare till garaget.
Bomma igen porten på innegården in till garaget på grund av att det varit två inbrott där på kort tid.
Klubben har blivit av med bla diesel+dunkar, komprimator och en såg.
Luftvärmepump – avvakta till augusti.
6. Inkomna skrivelser
- Annons från Kungsbacka BHK:s tävling, sätts upp på anslagstavla.
- Uthyrning av anläggning – skapa en mejl som heter uthyrning@kungalvbk.com. Kirsi ordnar detta.
Denna mejl går Dan Mathiason, Hanna Pettersson, Jessica Mathiason. Men Dan svarar ut samt
återkopplar Jessica samt Hanna om de hyr och när de hyrt.
7. Utgående skrivelser
8. Ekonomi
Ligger ca -15,000 kr back för året. Har 187,000kr totalt och 152,000kr på tävlingskontot.
9. Rapporter från sektorer och kommittéer
- Tävlingskommittén: Behöver en ny sammankallande. Kent Sandberg samlar till ett preliminärt möte
den 25/6 kl 19.

- Hus & Fält: Göra en budgetrenovering av duschrummet. Eva Rud kollar dusch. Mikael Kronstrand
kollar upp vad mer ska göras.
- Ungdomssektorn: Behöver synas mer, Jessica ska be Kirsi om en mejl. Ungdom@kungalvbk.com.
- Agility: Styrelsen godkänner att köpa in slalombågar.
- PR/sponsring: Ingen info.
10. Övrigt
Hemsidan samt mejl
Hemsidan ska uppdateras av Jessica innan nästa möte i augusti. Efter detta ser vi hur vi går vidare.
Få fler instruktörer/hjälpare att skriva ”CV”, Eva ska få in dessa.
Jessica ska utveckla ”Kontakta oss”. Rullista till de olika sektorerna? Annars ordna en ”info-mejl”.
Polis SM
Mikael Nordqvist, Magnus Söderberg från Polisen är ansvariga för tävlingen.
Kirsi har hand om sponsringen samt hemsidan.
Eva och en polis har hand om sekretariatet samt skrivare.
Styrelsen godkänner Mikael Nordqvists förfrågan om en enklare renovering av duschen.
Mikael Nordqvist undrar om Trivselkommittén vill ansvara över kvällsaktiviteter för medlemmar.
Dropbox
Dropboxen är igång.
Kollar upp vid nästa möte hur det sköts och kollar om allt ser strukturerat upp. Annars får ett beslut
tas om vad som ska göras. Behövs det fler mappar? Städa upp?
Distriktsmötet
Ingen från Kungälvs BKs styrelse var närvarande på mötet. Eva kollar upp vad som blev sagt.
14. Nästa möte
19/8 kl 18.30
15. Mötet förklarades avslutat
Kungälv 2015-06-10
Justeras
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Hanna Pettersson

Eva Rud - Ordförande

