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§1

Jan Eriksson öppnade det försenade mötet c:a 19.30 och konstaterade att det var
dåligt deltagande, kanske pga EM-kvalmatch i fotboll.

§2

Dagordningen godkändes..

§3

Till sekreterare utsågs Urban Lundbäck och justeringsman Jan Eriksson.

§4

Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.

§5

Inga nya skrivelser från förbundet att redovisa

§6

Urban informerade om Pragresan 26/7-2/8. 16 st är anmälda efter att Anders
Ylönen tagit tillbaka sin anmälan.
Klubben har betalt föranmälningsavgift. Rasmus och Johan Nordebrink
kommer överens om hur restbetalning rent praktiskt ordnas. Alla som hittills
svarat hur dom ska åka har valt Czech Air direktflyg Stockholm-Prag som
anänder Prag 17.40 den 26:e juli. Självklart ska endast medlemmar som betalt
medlemsavgift komma i fråga för bidrag. Urban meddelar att Johan N ska
kontrollera att alla anmälda har betalt medlemsavgift.

§7

Mötet beslöt att ett allsvenskt lag. i div. III stryks trots att vi inte fått besked om
det blir 8-mannalag där eller inte och att vi snarast betalar in allsvenska avgifter
till SSF.
Jan/Rasmus

§8

Anders E har köpt ett partytält att användas vid Arosfestivalen. Johan Norberg
och Rasmus Janse kommer att spela simultan mot ev. hugade festivalddeltagare.
Man kan även utmana Anders E på ett parti och få pengapris vid vinst. Urban
skriver ut papper om detta att anslå på tältet och skriver även ut
informationsblad om klubben inklusive intresseanmälan för nybörjarkurs.
Skickas per e-post till Anders E för kopiering.
Rasmus meddelade att bidraget från kommunen erhållits 6/6. Vid nästa möte
redovisar Rasmus en halvårsrapport över ekonomin.

§9
§10

§11

§12

Anders E har skickat en modifierad version av redovisningen av handkassan
som fortfarande har brister. Anders och Rasmus träffas onsdag 18/6 för att få
ordning på detta. Anders E måste redovisa medlemsavgifter till Johan N senast
tisdag 17/6. Anders, Rasmus och Jan träffas 18/6 kl. 13.00 på Källgatan för
genomgång.
Rasmus meddelade från MSF kongress att Eskiltuna betalt utestående avgift
redan före kongressen så ingen omröstning om ev. uteslutning behövde hållas.
Anders E valdes vid kongressen som ombud för MSF vid SSF:s kongress.
Motionen om TSF ska ingå i medlemskap SSF och därmed medlemsavgiften
höjas med 120 kr/år avslogs av MSF.
Oklart om läget ang. logi vid SM i Umeå. Jan kontaktar Karl för besked.
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§13

Urban hade tagit reda på att villkoren för att hyra SMU-gården i Tillberga .för
ett ungdomsläger en helg var ungefär desamma som för Hamre Scougård ,
samma pris och likvärdig utrustning. Urban fick i uppdrag att försöka boka
Hamre Scoutgård helgen 6-7/9.

§14

Övriga frågor:
Vi försöker igen med en nybörjarkurs för vuxna till hösten.

§15

Nästa möte onsdagen den 20:e augusti klockan 19.00 på Källgatan.

Urban Lundbäck

Jan Eriksson

Sekreterare

Ordförande
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