
 

 

Protokoll styrelsemöte 4, 2014 

 

Datum: 24 november 2014  
Tid: 17.30 – 19.30 
Plats:  Kansliet 
 
Närvarande  
Henrik Jakenberg, ordförande 
Kjell Bergström  
Mats Eriksson  
Leif Nordström  
Elisabeth  Othzén  
Nils Hagström 
Vejio Vähäkuopus 
Mikael Rosén 
Leif Sjökvist 
Johan Wijk 
 
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. Ekonomi 

a.)Budget.  Leif Nordström har gjort en budget för 2015 med sektionernas önskemål som 
grund, med ett positivt resultat. 

 



4. Rapport från AU   

a.) Inbrott. Ett inbrotts försök  har skett på kansliet den 18/11-14. Plåten runt räcket vid 
ingången ska plockas bort kollar med HSB. Ett lyse bör monteras upp som startar när någon 
kommer vid trappan. 

b.) Årsmöte. Årsmöte kommer att hållas vid Bångs måndagen 16/2-2015 kl.19,00.                                                         
Valberedningen kommer att kontaktas inför nästa årsmöte om ev förändringar. 

       

5. Verksamheten 2014 

Verksamhetsberättelserna skrivs av respektive sektion och skickas till kansliet senast den              
12/12-14. Texten till programbladet  skrivs av sektionerna och skickas till kansliet senast 
15/1-15.  Mindre möten mellan Henrik Jakenberg och sektionerna kommer att ske om deras 
planer i framtiden. 

6 . Övriga frågor. 

a.) Julbord i Bångs den 9/12-14 kl.12,00 . Sista anmälan 4/12-14 kl.12,00. 

b.) Sisu bjuds in vid ett styrelsemöte nästa år så dom får berätta om vad dom kan bidra 
med/samarbeta med oss med. 

c.) Nätverk Storsjön. Henrik J och Kjell B var på ett möte den13/11-14 på Trebo Hotell 
med kommun och andra intressenter runt Storsjön. Det bildades 7 grupper som 
kommer att jobba vidare inom sitt område.  

d.) Kjell B berättade vad SSS gör för Storsjön och vad vi får för ersättning av kommun för 
det, en allt för liten summa bidrar kommunen med. Kjell B och Henrik J har varit på 
ett möte på Kultur & Fritid om det bidraget. 

e.) Marknadsföringen måste bli bättre, vi borde ha en ansvarig 

f.) Stora Kalaset, centrum kollar om vi kan/ska vara med där till våren. 

6.  Nästa möte 27/1-2015. Kansliet kl. 17,30. 

7.  Henrik tackade för visat intresse och mötet avslutades. 

 

Vid protokollet   Justeras /ordförande 

 

 

……………………………….   …………………………………  

Elisabeth  Othzén  Henrik Jakenberg 


