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Frånvarande:

Mötespunkter
§1 Mötet öppnas
Ordförande PS förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.
§2 Fastställande av justerare:
MF väljs som justerare.
§3 Godkännande av dagordningen:
Den föreslagna dagordningen godkänns.
§4 Föregående mötesprotokoll:
PS går igenom föregående mötesprotokoll (2020-03-16) och ordförandemötet (2020-04-06) som
godkänns av mötet.
§5 Ekonomi:
- Månadsrapport april
Boulen gör ett riktigt starkt år, deras resultat är klart över deras satta budget. En välskött sektion.
Skidorna hade inför året satt ett minus-resultat för att använda delar av deras tidigare sparade
medel. Trots detta så hamnar sektionen på plus.
Efter mycket slit detta år så hamnar Hockeyn på plus. Vilket får ses som positivt! Det ser även ut
att börja positivt på nästa säsong eftersom en del sponsorutbetalningar kommer på nästa säsong.
Även del av utlottningen kommer på nästa verksamhetsår.
HS gör också ett bättre resultat än budgeterat.
- Bokslut 2019–2020
Se ovan punkt.
Vi behöver kontrollera att alla intäkter och utgifter bokas på rätt månad.
Nu i Corona-tider får vi också se över att vi inte missar att meddela/fylla i/anmäla oss så att vi inte
missar intäktsmöjligheter från bl.a. staten.
Vi lägger med sista månadsrapporten som bilaga till årsredovisningen.
Antal medlemmar, har vi kurvan på antal per år? Kan vi skicka uppföljning ut till sektionerna för
indrivning?
Styrelsemedlemmarna skriver på årsredovisningen per idag.
- Budget 2020–2021
24 Maj ska sektionerna vara klara med sina budgetar för nästa verksamhetsår.
Gruppen diskuterar frågor som kommer upp.
- Beslut om förlängning 1 år med erbjudande till Ishockeysektionen om att HS utökar
sektionernas eventuella amortering med 50% nästa verksamhetsår.
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Godkännes.
Vi lägger också till en ev bonus att skriva ner skulden om de sätter till de vakanta posterna i sin
styrelse.
- Hyror för UIF-stugan
Frågan genskjuts till hösten.
§6 Hemsida och epost – VK:
VK ansvarar för att ta fram en policy ang hemsida. Frågan jobbas med under en längre period.
§7 Underhållsplan:
Inget nytt. VK-MJ sätter igång och pratar med Håkan Kannius.
§8 Tipspromenader:
Preliminärt schema jobbas med. Några frågor som behöver utredas innan den är definitiv.
§9 Årsmöte 2020
- Årsberättelse
Underskrivet av huvudstyrelsen.
- Möte med revisorerna
Bokat till 29/5.
- Dagordning årsmöte 2020
AW fixar.
- Medlemsavgifter justeras.
0–18 år höjs från 100 kr till 200 kr
Vuxen höjs från 200 kr till 300 kr
Familj höjs från 500 kr till 600 kr.
- Anmälan om deltagande fysiskt eller Teams
Sker till kansliet, som sedan vidarebefordrar till Viktor som fixar det tekniska med Teams-inbjudan.
§10 Övrigt:
- Hotell Lassalyckan info:
Inget nytt, det byggs på. Invigning 5 januari 2021.
- Corona-avstämning:
Vi ser över läget på korttidspermittering.
- Stadionbyggnad:
Pga läget med Corona samt inte så stor bidragsdel så blir ingen stadionbyggnad för nu. Frågan
skjuts upp.
- WC 2021:
USE har kommit igång och jobbar nu stort med riskanalys.
Stora möten är på gång nu i maj med bl.a. FIS som kommer att prata med samtliga nationer.
Planen för nu är att genomföra planen som ligger. Och att vi helt enkelt för följa de besked och
uppdateringar som kommer.
- Medlemslotten:
Styrelsen beslutar att vi drar kvartalsvis istället för månadsvis.
Vi tar även beslut på att ändra från kontant till presentkort hos Cityföreningen. Undantaget för de
stora vinsterna i december.
Ovan gäller from 2021.
- Övrigt:
Se över meningsuppbyggnad i stadgar till 2021/22.
- Information från valberedningen:
PS presenterar ett förslag som kommit från Börje.
- Kommande möten:
16 Juni – årsmöte.
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Höstens möten bokas in på konstituerande mötet i juni.
§10 Mötet avslutas:
PS tackar för visat intresse och avslutar mötet.
Vid protokollet:

……………………………………………………………………
Annah Wik

Justeras:

…………………………………………………………………….
Magnus Fleischer
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