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Närvarande: Stefan Nilsson, Kenneth Sunesson, Göran Permudd, Sten Hilton, Birgitta
Nilsson, Göran Borgö.
1.
2.
3.
4.

Stefan öppnade mötet och dagordningen godkändes
Till sekreterare valdes Göran Borgö
Till justerare valdes Sten Hilton
Förra mötets anteckningar godkändes.

5. Ekonomi, medlemmar
- På kontot finns 125 000 kr, en kraftig ökning från förra mötet beroende på
sponsorbidrag, medlemsavgifter, lotterier, intäkt för klot, väskor mm.
- Redovisningen till Allmänna arvsfonden visare en kostnad för hallen på 641 012 kr
jämfört med arvsfondens bidrag på 610 000 kr.
- Bokslut för 2020 är klart och redovisades. Resultatet blev 107 869 kr. I kassan
fanns 71 260 kr vid årets slut.
- Antalet medlemmar är 104 st.
6. Årsmöte förbundet 30 jan. Konstaterades att vi ännu inte fått valberedningens
förslag, avvaktar detta.
7. Hyresavtal. Ett förslag som har lämnats av kommunen diskuterades. Stefan tar
med sig våra synpunkter till mötet med kommunledningen.
8. Försäkring. Vi har haft en utökad försäkring under byggtiden bl. a.
Olycksfallsförsäkring för medlemmar. Vi beslutade att behålla denna samt även
lägga till försäkring som ersätter medlems självrisk vid skada. Inventariebeloppet
höjs till 400 000 kr.
9. Inköp. Beslut om inköp av:
- Lokaldammsugare fabrikat Nilfisk
- Skrivare efter offert hos Björnes samt split till våra båda TV-skärmar
- 2 mattor som ersättning för de som sålts till Hulterstad
- Klot och väskor mm för leverans till medlemmar
10.
Pandemilagen. Vi har 720 m3 tillgänglig yta i hallen. Vi bedömer att vi inte
ska vara fler än 24 personer samtidigt i hallen, vilket innebär 30 m2/person, alltså 3
gånger större utrymme än pandemilagers krav. Stefan sätter upp information
11.
Övrigt
- Klubbtröjor. Viktigt att vi har tröjor hemma till våra medlemmar och att dessa
används vid spel. Sten tar hem några i olika storlekar för beställning
- Loppis. Planeras till påsk på samma sätt som i höstas
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