Protokoll styrelsemöte 5, 2014

Datum: 27 Januari 2015
Tid: 17.30 – 19.15
Plats: Kansliet
Närvarande
Henrik Jakenberg, ordförande
Kjell Bergström
Mats Eriksson
Leif Nordström
Elisabeth Othzén
Nils Hagström
Johan Wijk
Stefan Qvist ersättare för Anders Olsson
Mikael Rosén del av mötet
Leif Sjökvist del av mötet
Frånvarande
Anders Olsson
1. Mötets öppnande
Henrik hälsade alla välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Föregående mötes protokoll
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

3. Årsredovisningen
Leif redogjorde för årets bokslut som visade att föreningen har god ekonomi.

4. Årsmöte

Årsmöte kommer att hållas i Bångs den 16/2-15 kl 19,00.
Håkan Stadin är tillfrågad att vara ordförande under mötet.

5. Valberedningen
Har kontaktat alla sektioner och stämt av inför valen.

6. 2015
a).Programbladet. Lars Möller har fått in det mesta av matrialet så det är nästa klart.
b). ”Emma bryggan” Trebo. Matrial är nerkört. Kran, ”spetshammare” , svetsare är bokade
inför den planerade starten vecka 6.
c). Utveckling Storsjön. Kjell B informerade vad nätverket om Storsjön kom fram till vid
deras senaste möte tillsammans med Gävle energi, Länsstyrelsen och Fiskevårdsföreningen.
Det fanns ett positivt gensvar från alla intresenter. Det finns flera Forum som jobbar för
Storsjöns framtid.
d). Henrik och Kjell ska träffa alla sektioner var för sig under våren och prata om deras
framtida planer.
e). Ulf Redlund med firma ska hjälpa oss att bygga upp en ny arbetsmiljö kring kansliet och
dess IT miljö, program och skrivare.

7. Övriga frågor.
a) Lasse Holmberg och Kjell Bergström tar hand om allt ”gammalt” material som Lasse har
hemma för arkivering på kansliet.
b). SaSS måste fundera över hur vi ska jobba vidare med sponsring och marknadsföringen.
c). Emma måste få nya ideer till turer nu när fäboturen inte blir av i år.
d). Ska SaSS ha en fond ?
e). Broöppningen i Bångs, när öppnar dom vid mörker? Leif Sjökvist kollar med dom
ansvariga.

8. Mötets avslutades
Henrik tackade för visat intresse och mötet avslutades.

Vid protokollet

Ordförande

……………………………….

…………………………………

Elisabeth Othzén

Henrik Jakenberg

