Protokoll styrelsemöte Tiger MK 2021-02-03
Digitalt möte Teams 3 februari kl 18
Deltagare:
Madeleine Englund Ordförande
Anders Gilander Sekreterare
Martin Petterson, Kassör
Martin Benari Ledamot
Magnus Karlsson Ledamot/ suppleant

1. Dagordning och protokollanteckningar
1.1.

Mötes öppnande samt godkännande av dagordningen

Madde förklarade mötet öppnat. Dagordningen godkändes.

1.2.

Val av protokollförare

Anders valdes till protokollförare.

1.3.

Val av justerare

Mange K valdes till justerare.

1.4.

Föregående protokoll

1.4.1.

Klubbkläder

Förslag: köp in några extra ställ för klubbens räkning, beslutspunkt till nästa styrelsemöte.
Beslut 20210203: inga extraställ köps in.
1.4.2.
Lås
Förslag på kodlås för att slippa nycklar och enkelt kunna byta kod.
Kostnad för kodlås: 3200kr. Beslutspunkt till nästa styrelsemöte.
Beslut på styrelsemöte 2021-02-03: byte till kodlås ska genomföras.
Peter D står för monteringen.
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1.5.
Info från Sisu uppstart. Samt bestämma datum för fortsatt
arbete med Jennifer
Frågor att besvara för alla i styrelsen besvarades spontant under mötet.

1.6.

Utbildning digitalt årsmöte/ sisu

På måndag 8/2, se chatten. Länk finns på styrelsechatten.

1.7.

Info från Svemo- SR , Träffpunkt trial,

Madde berättar om trialsektionen som var nöjd med sitt resultat i mötet med SVEMO denna
gång, vissa förslag på förenklingar i tävlingsregler godkändes.
Träffpunkt trial: blir teamsmöte i år.
Tävlingsförbud råder i trial tills vidare. Dispens kan sökas.

1.8.

Medlemsregister

Beslut: rensa ut de medlemmar som inte betalade förra året. Sista dagen för betalning är mars
2021.

1.9.

SM

SM 9e oktober. Kan vi få ett tidigare datum? Kanske möjligt om lag-em inte blir av.
Tävlingsledare 2021 SM hos Tiger: Martin Benari.

1.10.

Tak till parkering

Beslut: tak ska byggas.
Tillsättning av arbetsgrupp sker på årsmötet.

1.11.

Byte av dörrlås

Beslut är fattat att byta dörrlås, men det är inte gjort ännu.

1.12.

Inventarier

Inventarier finns för 85000 SEK.
Saknas: inventarielistan. Madde kollar med Leffe om det finns en tidigare inventarielista.

1.13.

Valberedning och revisorer

Möte med revisorer och valberedning innan årsmöte för att stämma av.
Bjud in valberedningen till nästa möte.
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2. Övriga frågor
Datum för uppföljning SISU för att komma vidare I styrelsearbetet: 10 feb eller 11 feb.
Datum för årsmöte: kallelse utskickad till medlemmarna 3 veckor innan årsmötet. Datum för
årsmöte bestäms efter genomgång av styrelsearbete med SISU.

Ordförande
Madde Englund
Vid protokollet: Anders Gilander
Justerat
Magnus Karlsson
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