FR protokoll 21/4 2015

Öppnande av mötet (som också är medlemsmöte för att hålla kontakten)
Dagordningen
Val av justerare‐ Tommy
Närvarande: Anna, Kenneth A, Stefan E, Stefan L, Tommy, Carina, Mathias T,
Michael P (samt en medlem)

Kassören informerar; saldo 4604.50 . Partistödet skall in snarast , alla papper
finns. 3 nya medlemmar. Föreningsregistret, är på gång, Stefan frontfigur. BG
blankett med medlemsavgift förevisas att dela ut.
Michael P föreslår att dela ut blanketten i brevlådor tillsammans med en
presentation av FR.
Fråga; lägger vi ut årsmötesprotokollet på Fb ? (Kenneth J ?) Vi bestämmer att
vi gör detta.
Årsmötesprotokollet. Sekr. informerar samt också om medlemsmötet.
Tommy informerar om loggan , kläder, beachflagga, samt ev. medlemskort är
på g. Produkter att dela ut/köpa vid särskilda tillfällen tas upp‐ev. tygväska med
logga.
Färgmässigt blandar vi efter hand och vid olika tillfällen för att belysa att vi inte
har en fast partitillbehörighet.
Fäst i Bollebygd‐ FR bör representera. Vi kollar kostnad. tid ca 13‐1600 flygblad
är aktuellt at dela ut. 20 års jubileum‐ kommunen. Kollar ev. plats med Lions.
Tar med detta till nästa styrelsemöte.
Stefan pratar om redovisning av motioner på hemsidan/ Fb och uppföljning. Vi
frågar Kenneth J om han kan ta på sig detta.
Uppdatering på Fb och hemsida för att inte sidorna stagnerar.

Domänproblem med Fr hemsida , hur gör vi ? Stefan E kollar.
Övrigt; Ungdomsrådet är kontaktat, sekr. står som kontaktperson nu, men
även Stefan E är också kontaktperson för detta.
Hans Lindström har gått med på att FR får låna hans roliga teckningar med visst
förbehåll.
Frågan om vem som skall vara officiell talesman för partiet . Styrelsen upprättar
en skrivelse om hur reglerna ser ut för ansvar. Kenneth A står kvar som
huvudman och ordf. men alla kan uttala sig med eftertänksamhet och sunt
förnuft !
Medlemskort ? Subventioner till andra aktiviteter genom företagande och
sponsorer. Styrelsen tar upp frågan med företag. Ställa frågan till alla
företagen, så får vi se vilka som är intresserade ? Stefan E kollar vidare.
Stefan påminner om att tänka på hela Bollebygds kommun och inte bara
centrala delarna….
Fråga om föreningsstöd ? Kassören frågar Patrik Gimfalk.
Nästa möte . 5 maj 1900. Platsen meddelas senare……
Mötet avslutas.

