
Styrelseprotokoll   

Börje Sportklubb (orgnr. 817601-6270) 
2021-11-21  

  
  
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. Mötet utser Therése Söderin till mötesordförande 
 

3. Dagordningen fastställs 
 

4. Till protokolljusterare väljs Johan Hedman 
 

5. Uppdatering sektioner och Fjällidenkommittén 
 UFO 

o Ännu ingen träff med styrelse och ledare 
o De flesta har paus nu för vintern. 

 
 Herrfotboll 

o Herrfotbollen har föreslagit att ha gemensam styrelse med UFO. 
Fortsättning följer. 

o Har planer på att starta ett lotteri för att få in pengar. 
o Har fått en ny tränare 
o Tränar 1gång i veckan inomhus 
o Undrar om pengar för fotbollsnät och gödsel.vi beslutar att det ska gå 

på Fjällidens konto. 
o Vi har inte fått samtliga bidrag till fotbollsmålen. 

 
 Motion 

o Barngympan är uppskattad, 19st barn i åldrarna 3-5år. 
o Onsdagsgympan är välbesökt 
o Viktigt att det är tydligt att de som deltar i klubbensaktiviteter även är 

medlemmar. 
 

 Tennis 
o Staffan Jacobsson är ny ordförande i Tennis. Vi bjuder in Staffan till 

nästa styrelsemöte. 
o Kommer behöva göra större underhåll på sina planer 

 
 
 
 
 



 Fjällidenkommittén 
o 21/11 var det röjningsdag runt elljusspåret. Samt rensat hängrännor. 
o Har haft ett möte för att övergripande gå igenom saker, som i sin tur 

lett till kommande möten om gräsklippar-robot samt skapa årshjul. 
o Förslag är att leasa gräsklippar-robot för A-plan och testa konceptet. 

 
6. Ekonomi 

 Vi har god likviditet 
 Vi beslutar att köpa en spårsläde, samt att söka driftstöd för denna. 
 Vi har ännu inte fått pengar från arvet. Förslag att dessa pengar finansierar nya 

utemöbler vi kiosken och grill/grillar. 
 Sponsorhuset – viktigt att det framgår vem man sponsrar. Verkar som att både 

tennis och herrfotbollen har varsina konton. 
 Johan föreslår att värvningsverksamhet för att rekrytera fler medlemmar men 

en ”kickback” till de ungdomar som går runt. 
 Avtal om el till vattenpumpen är muntligt överenskommet och ska skrivas 

under. Det ska sättas en elmätare och betalar utefter det. 
  

 
7. MyClub 

  
 Hur hanterar vi bäst de som missat att registrera sig som familj? Fråga till 

Karin och Lovisa 
 

8. Övriga frågor 
 Uppskattardagen planeras till 22/1 2022 kl 16-19. Stina meddelar Lasse, Karin 

O bokar Idrottsgården. Karin S skriver en inbjudan. 
 Både Karin och Lovisa kliver av styrelsen vid nästa årsmötet 
 Hur ska vi tänka med kassörrollen framöver, ska vi ta in en redovisningsbyrå 

och ha en mindre omfattande kassörsroll? 
 Ska vi ha en person som är ansvarig för medlemsregistret? 
 Anslagstavla – möte om denna 23/11 kl 19 

 
Nästa möte. 
  
  
  

____________________________   ____________________________  
Ordförande: Karin Stenberg  Justeras: John Hedman 

  
 
 
 

           ____________________________ 
                 Sekreterare: Stina Andersson 


