Protokoll
Plats: Möbelmästarna
Datum: 2020-10-27
Närvarande:
Anders Johansson, Anders Rohdin, Mikael Mossberg, Kurt Sköld,
Peter Sköld, Claes O, Rune Johansson. Thomas Nilsson (§13).
Återbud:
Therese Hillemalm och Patrick Andersson

§1. Mötet öppnas
Ordförande Anders Johansson hälsade välkommen och öppnade mötet.
§2. Val av sekreterare för mötet.
Rune Johansson valdes
§3. Val av justerare.
Anders Rohdin valdes att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
§4. Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.
§5. Föregående mötesprotokoll.
Protokollet genomgicks och lades till handlingarna.
§6. Ekonomi.
Ekonomin genomgicks och den är god i huvudsak beroende av ringa aktivitet pga.
Corona.
§7. Område och medlemmar.
Fotbollscompaniet har dess värre tvingats i konkurs av Corona.
Tidigare Friskis & Svettis lokalerna under uppstart av affärskedja,
Rune ser över om ev. information till ”pressen” om detta.
Wangeskog Maskinuthyrning på väg in på området .
Dessa liksom Åseglass kontaktas om medlemskap.
Det bör vara rutin att Claes mailas om förändringar i och bland medlemsföretagen för
justering av våra register, hemsida och Facebook.

§8. Hemsidan.
Hemsidan är uppdaterad.
Vi bör informera medlemmarna om att dom via Claes och vår Facebook kan
informera om sig själva till våra medlemmar.
Vi skall ej lämna ut vårt adressregister.
Ny Facebooksida är lanserad och Claes informerar om den i nästa nyhetsbrev
§9. Aktiviteter 2020.
Inga medlemsaktiviteter 2020 pga. Corona. Dock önskas medlemmarna God Jul med
traditionella Skumtomtar, Rune och Kurt förbereder utdelning av dessa.
Styrelsen träffas 11/12 kl. 18.00 på Buddy´s.
Vid nästa styrelsemöte tas fråga om aktiviteter 2021 upp.
§10. Nyhetsbrev.
Nästa Nyhetsbrev ut i nov. 2020 och därefter ca. varannan månad.
§11. Inkomna skrivelser.
Inga skrivelser hade inkommit
§12. Övriga frågor.
Inga övriga frågor utöver vad som redan behandlats kom upp.
§13. Nästa möte.
Nästa möte kl.16.00 i samband med träff 11/12.
Lokal bokas av Anders R.
§14. Mötets avslutande.
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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