
Styrelseprotokoll   

Börje Sportklubb (orgnr. 817601-6270) 
2020-09-21  

  
  
Deltagare: Karin Stenberg, Lovisa Hedmo, Stina Andersson, Johan Hedman, Robert Auer, 
Karin Ohlström, Alf Gustavsson, Therése Söderin 
 
*Genomstruket namn=ej närvarande på mötet 
  

1. Mötet öppnas  

2. Dagordningen fastställs 
 

3. Till protokolljusterare väljs Karin Ohlström 
 

4. Uppdatering sektioner och Fjällidenkommittén 
 UFO 

o Det rullar på för tränare och lagen 
o Sektionen betalar för deltagande i tre cuper. 
o Har 8st utbildade domare  

 
 Herrfotboll 

o Många som är med på träningarna 
o Finns ett A-lag och ett B-lag 
o Under hösten ska man träffas o sätta ihop en riktig styrelse 
o Man har införskaffat nät till fotbollsmål och gödsel till planerna. 

 
 Motion 

o Börjespåret avslutat, lyckat 
o Kyrksvängen genomförd med 51st anmälda 
o Motionsgympan börjar 22/9 
o Barngympa börjar mitten av oktober 
o Planerar ”Börje i skidspåret” om det kommer snö 

 
 Pingisen har investerat i nya pingisbord 

 
 Backlucke-loppisen var lyckad och gruppen är villiga att anordna igen under 

2022. Vi gick ca 8000:- plus. 
 

 Fjällidenkommittén 
o Viktigt att de timmar som läggs på att sköta Fjälliden redovisas så att 

vi får stöd för dem. Timmarna ska redovisas i februari 2022 
o Skötsel gällande gödning, dressning och luftning ska planeras 

ordentligt och läggas in i budgeten. 



o Ska ha en fixardag i spåret under hösten. 
 

5. Budget 
 I och med det nya medlemsregistret har det visat sig att många medlemmar 

inte varit betalande medlemmar under en längre tid.  
Hittills är det 241st betalande medlemmar vilket känns lågt. 

 Investeringar Fjälliden 
 Vi beslutar att söka bidrag till boulebanor för 70 000:- 
 Vi bestlurar att söka bidrag till anslagstavlan för 25 000:-  

 
6. Ny webmaster 

Vi behöver ny webmaster. 
Dags att vi gör i ordning nya hemsidan men att UFO och Herrfotbollen fortsätter att 
administrera sin information på laget.se. Så ”dödar” vi övriga sektioner i laget.se. 
Marcus Asserdal administrerar uppgifterna på laget.se 
Stina tar det mer övergripande ansvaret för hemsidan via MyClub. 
 

7. Vi går igenom och uppdaterar Att göra listan 
 

8. Övriga frågor 
 Anslagstavla – Karin O presenterar ett förslag som vi tittar på. Karin tar hem 

våra åsikter och uppdaterat förslag tas fram. Vi diskuterar detta vidare på ett 
separat möte. 

 Boulebana – Stina har pratat med Roine Andersson som har sagt ja till att vara 
kravställare. Han föreslår även att en från de som tävlar ska delta, han skulle 
återkomma med ett namn 

 Fotbollsmål –Upplands Fotbollsförbund har godkänt bidraget men vi har ännu 
inte fått målen. 

 
 
Nästa möte 18/10 kl 19 
Karin O fixar fika 
  
  
  

 ____________________________   ____________________________  
 Ordförande: Karin Stenberg  Justeras: Karin Ohlström 
  
 
 
 
            ____________________________ 
                 Sekreterare: Stina Andersson 


