
 

Protokoll 2020-11-24 

 

 

Dag:  2020-11-24 

Tid:  19,00 

Plats:  Klubbrummet Oasen 

Kallade: Joakim Svensson, Shay Ashton, Kenneth Hildebrand, Hans Sjöström, Mia Wennberg, 

Helén Moteus, Elisabeth Thorbard, Håkan Erlandsson, Derek Hagen och Emil Bihorac 

  

Närvarande: Joakim Svensson, Shay Ashton, Kenneth Hildebrand, Hans Sjöström, Mia Wennberg, 

Helén Moteus, Elisabeth Thorbard, Håkan Erlandsson, Derek Hagen och Emil Bihorac 

 

1, Mötes öppnas  

Joakim Svensson förklarar mötet öppnat.  

2, Val av sekreterare 

Mötet väljer Mia Wennberg som sekreterare.  

3, Val av justerare  

Mötet väljer Hans Sjöström och Håkan Erlandsson som justerare.  

4, Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställs.  

5, Föregående protokoll  

Tidigare protokoll från 2020-10-06 gås igenom och läggs till handlingarna.  

6, Ekonomi  

Genomgång av ekonomin fram till dagens datum.  

Det har inkommit en fråga angående juniorernas medlemsavgift. Förfallodatumet avseende avgiften 

har varit uppdelad och nu då faktura 2 av 3 har gått ut har synpunkten inkommit att det inte känns 

rätt att betala denna då juniorerna inte tränar eller spelar matcher just nu. Styrelsen diskuterar en 

eventuell kompromiss i frågan men vill avvakta hur situationen utvecklar sig.  



7, Förslag till beslut 

Styrelsen behöver fatta beslut kring om föreningen ska fortsätta sälja ”Idrottsrabatten”.  

8, Beslutsärenden  

Richard har lämnat in ett förslag kring ett ”Sportråd” som presenteras för styrelsen (bilaga 1). 

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget med vill lägga till ytterligare två personer. Styrelsen föreslår 

Elisabeth Thorbard som säger ja till att delta. Styrelsen föreslår också att tillfråga Magnus Thorbard 

om han vill vara med.  

Styrelsen beslutar att göra protokollen från styrelsemötena publika.  

Styrelsen beslutar att ta bort dokumentet ”Framtidens förening” från hemsidan. Dokumentet ska 

revideras och kommer presenteras på nästa årsmöte för beslut.  

9, Marknad  

Joakim Svensson har detta uppdrag nu. Förslag är att Håkan Erlandsson tillfrågas kring det här 

uppdraget.  

10, Webb/Media  

Shay går igenom tjänsten Trello.  

Shay har ett förslag kring hur man kan utveckla föreningens sociala medier. Han kommer fortsätta 

jobba med detta.  

11, Sportrådet  

12, Rapport från ungdomsansvarig 

13, Rapport från junioransvarig 

14, Rapport från senioransvarig 

15, Arena/Arrangemang  

16, Övrigt  

Före detta ordförande har skickat mail till styrelsen kring frågeställningar som han vill ha svar på. 

Beslut att bjuda in honom till nästa styrelsemöte för ett samtal.  

Henrik Rehnberg som tidigare har varit sportchef i föreningen har sagt upp sig. I hans kontrakt står 

det att om han säger upp sig och går till en annan förening är han skyldig att ersätta föreningen 

ekonomiskt. Henrik kommer kontaktas för ett samtal kring detta av och med Joakim och Hans.  

 

Mia Wennberg  Joakim Svensson 

Sekreterare   Ordförande 

 

 

 



 

Hans Sjöström   Håkan Erlandsson 

Justerare   Justerare 

 

 

 

 

 

 

 


