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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 Johan Hedman 
 

4. Uppdatering sektioner och Fjällidenkommittén 
 UFO 

o Lagledarmöte genomfört. Vi kommer ha samma lag som förra året 
o Planerar att ha en gemensam styrelse med Herrfotbollen 
o Säsongen är i gång 

 
 Herrfotboll 

o Herrlaget och pojkar -07 planerar att träna ihop. 
o Lite nyförvärv i laget 
o Den nya tränare kommer eventuellt även att träna ungdomslagen. 
o Säsongen är i gång även här 

 
 Motion 

o Ska ha möte 13/2 och planera aktiviteter för året 
o Planerar att starta upp gymnastikpass under våren 
o Planerar att delegera barngymnastiken 

 
 Fjällidenkommittén 

o Fjällidenkommittén ska ha ett budgetmöte troligen 28/2 kl. 18.30 i 
Klubblokalen. 

o Finns en övergripande plan för hur fotbollsplanerna ska skötas 
o Anslagstavlan ska vi få nytt förslag på 

 
5. Ekonomi 

 Lovisa har bokfört det mesta för 2021 och det ser bra ut 
 Vi har ökat medlemsintäkterna från 45,000: - till 90,000: - vilket är positivt. 

Däremot är det svårt att veta vad ökningen beror på då det skiljer mellan 
bokföringssystem. 

 Vi har fakturerat och fått in pengar för reklamskyltarna. 
 Vi har fått in 95,000: - i investeringsstöd 



 Robert har fått en lista över olika bidrag som går att söka, frågan är vem som 
ska söka dem då det kräver lite jobb. 

 Lovisa kollar bidragen. 
 
 
 

6. Övriga frågor 
 Årsmöte 

o Lokal är bokad 
o Annons i BSK-nytt och UNT är klart 
o Valberedningen behöver ge förslag för kassör och ordförande 
o Lovisa påminner om Verksamhetsplaner och Årsberättelserna 
o Vad står i Stiftelsens stadgar gällande protokollföring av deras 

årsmöte? Ska det vara ihop med klubbens eller har vi gjort fel i alla år? 
Therese kollar upp det. 
 

 Vi planerar in ett möte där vi pratar om vad vi ska göra med arvet klubben fått. 
 

Nästa möte: 13/3 kl. 17 
  
  
  

___________________________   ____________________________  
Ordförande: Stina Andersson  Justeras: Karin Ohlström 

  
 
 
 

           ____________________________ 
                 Sekreterare: Stina Andersson 


