
Styrelsemötesprotokoll nr 7 – 2012 

Styrelsemötet 2012-09-11 

 
Närvarande: 
Ewa Andersson (EA), ordf 
Eva Häll (EH) v.ordf 
Johan Gunnarsson (JG)  
Elisabeth Englund (EE), sekr 
Ingmar Idh (II) 
Caroline Stjernberg (CS), US-ledamot 
Mikael Johansson (MJ) (ersättare) 
Maria Franzén (MF) (ersättare) 
Madeleine Dunsäter (MD), Verksamhetschef, adjungerad 

 
Förhindrade: 
Kerstin Wigren (KW) 
Rebecka Hallberg ersättare för US-ledamot  
Rebecka Englund (RE) (ersättare) 
 
§1. Öppnande av möte 

 (EA) öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 

§2. Godkännande av dagordning 
 Styrelsen beslutar 
 Att godkänna dagordningen   
 
§3. Val av sekreterare 
 EE vald vid konstituering 
 
§4. Genomgång av föregående protokoll 
 Protokoll har skickats ut och har justerats på mailen. 
 Styrelsen beslutar 
 Att godkänna förgående protokoll nr 6 och lägga det till handlingarna. 
 
§5. Ekonomi  
 Rapporterna tom augusti månad föredrogs. Tom augusti är det + 80 000 i resultatet 

och likviditeten är god. Några konton går bättre än budget andra sämre. Cafét går 
fortfarande back. Vi har inte fått kommunala aktivitetsstödet från kommunen. 
Sponsorintäkter följer budget. Larmkostnaderna har ökat. 

 Styrelsen beslutar 
 Att tacksamt ta emot de ekonomiska rapporterna 
 Att MJ kontaktar larminstallatören ang. larmen och vad som gäller. 
    Att MD bjuder in våra revisorer till novembersammanträdet 
 Att EA och CS organiserar en ny omgång försäljning av toalett/hushållspapper. 



 Att ge KW i uppdrag att omgående sätta igång Newbody försäljning 
 Att MD ansvarar för försäljning av Bingolotto - adventskalendrar 
 Att beställa hem 500 adventskalendrar 
  
§6. Sponsring 
 Göran Rönnerholm är inbjuden för att uppdatera styrelsen på hur sponsringen går. Det 

är lite trögt just nu men har fått kontroll på vilka olika sponsorer vi har haft och har. 
Göran Rönnerholm och Eva Ottosson jobbar vidare på sponsringen. 

  Information om pensionssparande som skulle kunna ge ORK lite inkomster via 
SÄKRA. ORK erhåller 200kr per ny överföring till SÄKRA. Tom 120930 pågår en 
tävling som ger ORK pengar till en aktivitet. 

 Styrelsen beslutar  
 Att förmedla ytterligare information om SÄKRA 
 Att MD bjuder in Eva Ottosson till nästa möte. 
  
§7.  Anläggningen 
 Kommunen har ej påbörjat arbetet med spånskjulet. 
 Vi kommer att få en tvättmaskin från Byggebo. Det är en maskin för mattor som tvättar 

max 50grader. MJ håller kontakt med Byggebo. 
    
§8.Medlemsuppstallning 
 Förslag till nytt uppstallningsavtal. 
 Styrelsen beslutar 
 Att anta det nya uppstallningsavtalet 
 Att vid nästa sammanträde diskutera med revisorerna vilket index vi ska basera 

hyrorna på. 
 
§9. Rapporter 

a) US – protokoll utskickat.  
b) TS – ingen rapport föreligger 
c) Cafeteria- ingen rapport föreligger  
d) Miljö – ingen rapport föreligger 

 
§10. Styrelseutveckling 
 Vi kommer att fortsätta morgondagens idrott. Ett uppföljningsmöte är inplanerat 18 

september kl.18.30 med Ulrika Ringström. 
 
§11. Reseräkning 
 Amanda Gustavsson har tävlat på nationell ponnyhopptävling och önskar få 

reseersättning.. 
 Styrelsen beslutar  
 Att ge Amanda Gustavsson 250 kr i resbidrag. Skattefria delen. 
 
§ 12. Nästa möte 

 Nästa möte planeras till den 9 oktober kl.18.30 på ORK.  
 
 
 
  Ewa Andersson      Elisabeth Englund 
  Ordförande       Sekreterare  


