Styrelsemöteprotokoll FR 6/10 2015

Öppnande av mötet
Omkastande av dagordningen, som godkännes, då vi pratar med Peter G först och löser
domänfrågan. Peter berättar bakgrunden. Vi frågar om vidare engagemang, Peter vill hålla sig lite på
kanten då han känner att han har mycket annat på sin agenda men lovar hålla lite i trådarna och
finnas till hands , och vi kan fråga honom om vi behöver hans hjälp. Vi kollar med en enkel överföring
av domänen via nätet och Peter fortsätter med engagemanget gällande FB och hemsida på villkor att
han bara debiterar om det blir väldigt många timmar.
Godkännande av fg mötes protokoll
Närvarande; Michael, Stefan E, Stefan L, Kenneth J, Kenneth A, Mattias, Carina, Tommy, Anna, Peter
G
Val av justerare‐ Tommy

Kassör meddelar ; 37000 ca‐ Vi inväntar slutfaktura från Peter
Domänfrågan skall återkopplas genom Stefan L
Funderingar kring admin på facebook och frågor från allmänheten.
Vi skall bli bättre på det administrativa, det viktigaste är motioner och frågor kommer allmänheten
till känna.
Ordf. informerar om Stenkulla
Fr funderar kring en interpellation kring målen i rankingen av företagen, och ifrågasättande av
redovisning av detta.
Kenneth J pratar om medlemsantalet i styrelsen , behövs fler i styrelsen ? Vi kollar hur var tredje
styrelsemöte med inbjudan går, och vi fortsätter prata och ragga intressenter via fb och live var och
en. De mail som Michael och Stefan får från kommunen skall vidarebefordras till resten av styrelsen
för att kommunikationen skall fungera tillfredställande. (Peter Rosholm gjorde en fuling genom att
bara skicka till enstaka som då var frånvarande och mailet kom aldrig vidare…)
Övriga ärenden: Vi diskuterar BORK , hur skall vi ställa oss till kommunal borgen för att rädda
verksamheten ? Jämförelse gällande utgifter/förskingring och andra ekonomiska omständigheter
görs. Frågan kan ev. komma att tas upp igen vid senare tillfälle.

Alla föreningar behöver pengar och fördelningen behöver igen ses över gentemot tex
politikerarvoden…
Michael förhör sig om budgeteten som skall klubbas i nov. Delårsrapport ?
Ordf informerar . om förskingringen i hovrätten
Nästa möte 3 nov kl 1900 bollegården
Avslutande

