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Mötespunkter
§1 Mötet öppnas
Ordförande PS förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.
§2 Val av justerare:
TW väljs som justerare.
§3 Godkännande av dagordningen:
Den föreslagna dagordningen godkänns.
4§ Johan Falk Informerar om Leader Sjuhärad
JF informerar om ansökningen för multibanan uppe på Lassalyckan.
Det finns 4 olika alternativ för bansträckning som presenteras. Första alternativet som kommer att
sökas är det som heter ”A nära” med ev påbyggnad till ”B nära”.
Målet för projektet är att Lassalyckan ska bli ett aktivitetscenter året om.
Nästa steg är att få fram en tidsplan samt underhållsplan, dels den dagliga i form av sopning. Men
även på lång sikt med asfaltering (varje 8–10 år).
JF avslutar sin del och avviker för resten av mötet.
§5 Föregående protokoll
PS går igenom våra föregående mötesprotokoll (2020-08-10) som godkänns av mötet.
Möte med Banken kvarstår från föregående protokoll.
§6 Ekonomi
- Månadsrapport
PS går igenom månadsrapporten.
- Sektionernas ekonomi, likviditet
PS visar uppställningen från MF. Lite frågetecken uppkommer kring periodiseringar. Vi ligger bra
till jämfört med budget!
§7 Hemsida och Epost
- Digital signering
Kvarstår.
- Word-mall och Powerpoint-mall
Mallar eftersöktes. JL pratar ihop sig med Viktor. AW fixar brevmall i Word.
§8 Underhållsplan – målning invändigt via hockeyn med start i augusti.
Målningen pågår
Rökförbudsskyltar är uppe.
Bevakningspunkterna i en långsiktig underhållsplan. Därmed behöver vi ta fram ett dokument för
detta uppskrivet med vad som ska göras varje år framåt.
§9 Tipspromenader:
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Boulen har haft första gången, efter de nya riktlinjer som togs fram pga Corona. Inget nytt utöver
detta.
§10 Personal
Se bilaga.
§11 Övrigt
- Huvudstyrelsens epost-grupp
Ska man skicka till huvudstyrelsens epost-grupp så måste man skicka från en UIF-adress!
- Alkohol och drogpolicy
Denna ska fastställas. JL tar fram ett utkast som skickas till HS. Därefter skickas den vidare ut till
sektionerna där de får inkomma med ev åsikter/förslag på förbättring. Den ska vara färdigställd till
novembers ordförandemöte.
JL undersöker även framtagande av en jämställdhetsplan.
- Kontakt med kommunen
Frågan lever, projektet är uppstartat men ett möte är inte inbokat än.
- Hotell Lassalyckan
KEC informerar.
- Corona, avstämning
Julsamkväm, TW kollar upp möjligheter till färdig ”jul-tallrik”. Målet är att kunna ha det ändå
eftersom vi max kommer vara 25 pers.
Skidorna kommer inte att ha några tisdags-fika.
- WC 2021
Styrelsemöte imorgon, läs 8/9. Den 2 oktober sätts den slutliga planen för säsongen. Styrelsemötet
efter det är den 8 oktober.
- Stadgar
Kvarstår.
- Kommande möte
AW kontaktar Per Linderoth och Marie för att kolla upp om Boule-hallen är ledig för
ordförandemötet.
§12 Mötet avslutas:
PS tackar för visat intresse och avslutar mötet.
Vid protokollet:

……………………………………………………………………
Annah Wik
Justeras:

…………………………………………………………………….
Tina Waltersson
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