FR‐ Styrelsemöte 16/12 ‐ 14

Mötet öppnas
fg protokoll godkännes
Val av justerare‐ Tommy L
Dagordning

Närvarande; Anna, Carina, Tommy, Michael, Kennet J, Kennet A, Stefan L
Stefan E

Kassören; partistödet inkommit för detta året, 6752 kr.
Nya papper kommer i januari för ansökan om 2015 års partistöd. Kollar om
Göran Augustsson fortfarande vill vara granskningsman för detta.
Vice sekr. vald ‐ Carina M
Diskussion om årsmöte och mediaupplysning. Tommy föreslår att FR önskar God
Jul via AM (detta blev efter jul då sista Am var utgiven för året.. sekr. anm.)
Diskussion om sammanställning av anbudsofferter, Kennet A begärt anbuden från
kommunen vid tidigare tillfällen också... mailadresser till företag vore bra.
Stefan E pratar om publikationer av div . artiklar och motioner osv. och undrar
över ansvarig . Styrelsen har tidigare sagt att tills vidare är Ordföranden ansvarig
för detta. Det råder fortfarande oklarhet kring detta och vi får återkomma nästa
möte. Infon skall komma från undergrupperna bla. som förslag, och vidare till
styrelsen och sedan till mandathållarna.
Peter Grecorics är ansvarig för FR, s hemsida och facebooksidan, Kenneth j blir
vice.

Valberedning‐ funderingar kring detta... återkommer nästa möte.
Styrelsebortfall‐ Stefan E pratar med Cecilia och Andrea.
Medlemsvärvning och diskussion kring detta; flyers, ex‐moderater, Hestrafors If...
Förtydligande på hemsidan ang. inbetalning och medlemsavgift och uppgifter där.
Mailadress och telefon.
Diskussion kring Bollebygdssidor på webben, bör FR synas där ? Kenneth J anmäler
FR till Föreningsforum.
Sportlovsaktiviteter för ungdomar diskuteras, förslag till vad som skulle kunna
ordnas. Här kommer också frågan om en medlemsvärvartävling upp och ev. en
broschyr med föreningar i Bollebygd samlade.
Tommy ordnar beachflagga med FR till kommande events.
Kennet J undrar över att det inte verkar finnas någon budget alls till utemiljön på
skolan, något att ta upp till nästa KF ?
Nästa möte 20/1 2015 Bollegården kl 1900
Mötet avslutas.

