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Styrelsemöte 
Närvarande: Johanna Sarkar, Karin Svensson, Helene Håkansson, Linda Lidgren, 
Magdalena Nilsson, Emelie Moberg, Petra Lindström


1. Mötet öppnas


2. Föregående protokoll


3. Bidrag. Har fått 40 000 beviljat från Sparbanksstiftelsen - låst till hinderpark. 
Föreningsstödet 40 000 (också låst till hinderpark). Fixarstödet 15 000 låst till hallhyra. 
Maggan mejlar för att få loggor till hemsida och skyltning på klubben. 
Agilitykommittéen tar fram en budget för hinderinköp, viktigt att vi redovisar inköpen 
så att Sparbanken vet vad pengarna går till. 
Vi fick avslag på Corona-bidraget från kommunen då vi har för god ekonomi. Bidraget 
var tänkt för föreningar som riskerar att ej kunna fortsätta med sin verksamhet pga 
Corona. 
Vi får ytterligare ett bidrag från SHU på 6 976kr.


4. Ekonomi. 1m tunneln är inte med i resultaträkningen. Petra lämnar kvitton för bensin 
för gräsklippning till Helene. Ekonomin ser bra ut annars.


5. Sponsring Sveland. Karin har pratat med kollega som är ansvarig för samarbeten på 
Sveland. Hon vill veta vilka pengar det handlar om. Förslag att Sveland får loggor på 
de nya hinderna - vilka summor är vi som klubb bekväma med? När de sponsrat 
innan har det varit 20 000 per år för loggor på hinder, logga på hemsida och 
Facebook. 6mån uppsägningstid? Karin bollar vidare med kollegor, 20 000 som 
utgångspunkt.


6. Utbildningsansvarig. Gittan meddelar att Elisa har tackat ja till att vara 
utbildningsansvarig 2021, får sammarbeta med Malin så att hon har koll på vad det 
innebär.


7. Torvalla. Linda kontaktar ansvariga för stödet till inomhusträning om det går att lösa 
att redovisa när restriktionerna släpper då SKKs restriktioner hindrar oss från att 
genomföra projektet så som det var tänkt när vi ansökte. 
Ta upp hur vi ska göra med timmarna på årsmötet. Vi får ta fram ett förslag.


8. Årsmöte. Vi behöver ett styrelsemöte innan årsmötet, och vi behöver bestämma ett 
datum att ha årsmöte. Mest troligt blir mötet digitalt. Alla underlag till mötet behöver 
fixas, utgår från förra årets. Skriv en egen dagordning så att vi inte utgår från SHUs.


9. Årshjulet. I december så ska LOK-stödet in, Helene ser till att det kommer in. Kurser 
behöver komma ut - Elisa får prata med Malin. Skjuter på julfikan till kommittéerna till 
våren när vi kan vara ute och restriktionerna släpper. 


10. Hangaren. Vi beslutar att ta ut A-hindret och ta in den andra balansen som vi sänker 
då vi har fått in önskemål från flertalet medlemmar om att ha en låg balans, samt att 
A-hindret inte mår så bra av att stå i hangaren och behöver laga granulatet. Maggan 
lägger ut på hemsidan när det är fixat. 
Johanna skriver ihop riktlinjer för Hangaren.


11. Nytt styrelsemöte: 21 januari, kl 19 digitalt. 
Förslag på datum till årsmötet: 23 februari, 18.30
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12. Mötet avslutas.


