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 Styrelsemöte 8/20 Protokoll 
 
 

Plats: via Zoom  Datum: 16.6.2020 Klockslag: 11:00 
 
 
 

Närvarande: Ordförande Pia Sundqvist 

 Vice ordförande Petronella Perämaa 

 Sekreterare Elizabeth Packalén 

 Skattmästare Elin Williams 

 Värdinna Ebba Molinder 

 Sportchef Jonathan Eriksson 

 PR-chef Jenny Ek 

 
 

1. Öppnande av mötet kl. 11.05 
 

2. Val av mötesordförande 

Beslutsförslag: 

Pia föreslås som mötesordförande. 

Beslut: 

Enligt beslutsförslag. 
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3.  Val av mötessekreterare 

Beslutsförslag: 

Elizabeth föreslås som mötessekreterare. 

Beslut: 

Enligt beslutsförslag. 

 

4. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet 
För att mötet ska vara lagligt sammankallat måste kallelsen till mötet ha gått ut innan mötet. Mötet är beslutfört 
då åtminstone ordförande eller vice ordförande samt minst tre av de övriga styrelsemedlemmarna är 
närvarande. 

Beslutsförslag: 

Mötet konstateras lagligt sammankallat och beslutfört.  

Beslut:  

Enligt beslutsförslag. 

 

5. Godkännande av föredragningslistan 
Ändringar till föredragningslistan görs senast vid den här punkten. Brådskande ärenden som kräver beslut kan 
läggas till här. 

Beslutsförslag: 

Föredragningslistan godkänns. 

Beslut:  

Enligt beslutsförslag. 

 

6. Meddelanden 

Allmänna meddelanden 
Meddelanden som inte har att göra med ett av föreningens organ som innehar en egen punkt på 
föredragningslistan tas upp här. 

Beslutsförslag: 

Meddelandena antecknas till kännedom. 

Meddelanden: 

Inga meddelanden har inkommit till föreningen. 
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6.1 Post 
På den här punkten meddelas om post som kommit till föreningen.  

Beslutsförslag:  

Styrelsen noterar den post som inkommit. 

Post: 

Ingen post har inkommit till föreningen. 

 

6.2 Ekonomiuppföljning    
På den här punkten ges en översikt av det ekonomiska läget just nu. 

Beslutsförslag:  

Meddelandena antecknas till kännedom.  

Meddelanden: 

Föreningen har fått specialföreningsmedel. Föreningen kommer även att sponsra gamylmiddag med 50€. 

 

7. Inbjudningar 
Genomgång av de inbjudningar som styrelsen fått. Genomgång av inbjudningar inkomna per epost och post 
tas upp.  

Inbjudningar:  

Inga inbjudningar har inkommit.  

Beslutsförslag: 

Styrelsen beslutar om deltagande. 

Beslut: 

Till föreningen har det inkommit en Save the date 21.11.2020. 

 

8.  Sommarträff med ÅSL  
Planering av sommarträff, aktiviteter, plats och mer exakt tidpunkt för träffen beslutas. 

Beslutsförslag: 

Styrelsen beslutar om sommarträffen. 

Beslut: 

Föreningen beslutar att hålla sommarträffen den 3 juli på Lilla Holmen kl. 19. På agendan är kubbspel och 
volleyboll.  
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Jenny ordnar evenemang på facebook. 

 

9. Sommarevenemang med SkÅHla 
Ett sommarevenemang i slutet av sommaren kommer att ordnas tillsammans med SkÅHla.  

Beslutsförslag:  

Styrelsen diskuterar datum och aktiviteter för sommarevenemanget. 

Beslut: 

Föreslår första eller andra helgen i augusti för SkÅHla. Förslag på aktiviteter är kubbspel, volleyboll och 
lagsporter. 

 

Ebba anländer till styrelsemötet kl. 11.19 

 

10. Utvärdering av våren 2020 
Styrelsen utvärderar gemensamt våren som gått. Vad har gått bra och vad kan förbättras ytterligare. 

Beslutsförslag: 

Styrelsen diskuterar förbättringsförslag. 

Beslut: 

På grund av den rådande situationen angående coronaviruset så ställdes många av vårens evenemang in.  

Vårens evenemang som har kunnat utföras har gått enligt planerna.  

Bättringsförslag är att den nya styrelsen får komma in i föreningens evenemangsplanering redan på hösten för 
att förbereda bland annat Abimiddagen. 

Styrelsen skulle önska mer deltagande i Caljaweikot.  

På grund av lågt intresse ställde styrelsen in filmkväll via Zoom med föreningens medlemmar.  

 

11. Nästa möte 

Beslutsförslag: 

Hålls närmare skolstarten. 

Beslut:  

Enligt beslutsförslag.  
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12. Övriga ärenden 
Inga övriga ärenden. 

 

13. Mötets avslutande kl. 11.38 
 

Pia Sundqvist    Elizabeth Packalén 
Ordförande      Sekreterare   

 
__________________________   ___________________________ 
     


