ÖISF STYRELSEMÖTE
Mötesdatum:

2022-02-16

Tid:

Kl 19:00

Plats:

Digitalt via Teams

Protokollförare:

Susanne Madsen

Närvarande:

Therese Malmström

TM

Lena Andersson

LA

Susanne Madsen

SM

Catarina Bogg Asplund

CA

Lisette Fahlstedt

LF

Camilla Rolfsdotter

CR

Punkter som kvarstår från tidigare protokoll hanteras kursivt.

§1

MÖTETS ÖPPNANDE
TM förklarade mötet öppnat.

§2

GODKÄNNANDE DAGORDNING
Dagordningen godkändes.

§3

VAL AV JUSTERARE
Till justerare valdes Catarina Bogg Asplund.

§4

FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL
Föregående mötesprotokoll godkändes.

§5

INFORMATION TILL/FRÅN SIF
Riksårsmöte SIF den 2/4 2022 är digitalt
Information saknas kring huruvida distrikten har rösträtt. Vad kommer
distrikten att ha för betydelse? TM har skickat frågan vidare till SIF.

§6

EKONOMI
För att öppna ett bankgiro önskar banken ett styrelseprotokoll på beslutet.
Härmed beslutas att ge kassören i uppgift att öppna ett bankgiro.
Det har uppdagats att adressen till tidigare ordförande fortfarande står som
aktuell hos Skatteverket, vilket är den adress som banken utgår ifrån. LA
undersöker vidare.

ÖISF STYRELSEMÖTE
§7

AKTIVITETER
Årsmöte 6 mars
- Val av ordförande till årsmötet
Mathilda Åsberg föreslås, SM ställer frågan.
Sekreterare på mötet föreslås SM.
- Fika m.m.
Vi bjuder på kaffe/te och smörgås. SM handlar in.
Representant från RF/SISU deltar.
- Vandringspriser, vilka saknas?
Kontakt tas med de som innehar de saknade priserna.
CA tar fram ett förslag på information kring gravyr etc som skickas med
årets vinnare, för att underlätta till nästa år.
Blombuketter (19 st) köpes in. CA kollar leverantör.
- Valberedning, styrelsen inför 2022, återkoppling
TM har stämt av med valberedningen som återger att det inte är aktuellt
med någon representant från GRS kommande period.

ÖISF Nivå 2 tävling 7-8/5 2022
Nivå 2 tävling helgen den 8-9 maj 2021 på Himmelstalund för att nyttja priset
av domare i två dagar. LA och SM håller ihop tävlingsgruppen, där SM är
sammankallande för gruppen.
-

Tävlingsgrupp?
Samtliga föreningar ska bidra till tävlingens genomförande samt ingå med
minst en representant i tävlingsgruppen, för att kunna ta del av eventuell
vinst.
Följande representant är klara: Cecilia Arkhed och Barbro Eklund från
Framtid, Ingemar Tapper och Linda Lindberg från Dyggur samt Annika
Dahlberg från Meistari. TM skickar förfrågan till GRS och Garpur.

Förslag framkom på att låta Dyggur ta hand om cafeterian i utbyte mot
banhyra. Styrelsen ställde sig positiv till förslaget. LA ställer frågan till Dyggur.

§8

INFORMATION HEMSIDA/FB/UTSKICK
Hemsida
- Möte med RF – SISU, Ellinor Hjalmarsson.
Ny kontakt tas efter ordförandekonferensen och efter årsskiftet.
-

Mailadress till styrelsen? Kvarstår.

FB
- Årsmöte samt inlämning vandringspriser
Påminnelse skickas om anmälan till årsmöte och inlämnande av
vandringspriser, tillsammans med listan över distriktsmästarna.
-

Länk till Dyggurs kommande inomhustävling önskas.

Utskick
- Inget aktuellt.
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§9

ÖVRIGT
Kallelse till RF/SISU årsmöte har inkommit. Inget deltagande anmäls från
ÖISF.

§ 10

NÄSTA MÖTE
Avstämningsmöte gällande årsmötet, 2022-03-02 via Teams kl 19.00.

§ 11

MÖTETS AVSLUTANDE
TM förklarade mötet avslutat.

Protokoll fört av:

Susanne Madsen
Justeras:

Therese Malmström
Ordförande

Catarina Bogg Asplund
Justerare

