Styrelsemöte 20161005
Närvarande:
Andrew Almqvist
Elna Ynghed
Anders Johansson
Ursula Diaz Diaz
Anna Fredriksson
Ung.Fri.Tid
Ursula och Anders kommer att vara där med ett bord, de är anmälda men ska dubbelkolla så att
det är bokat ett bord.
Ombudsmötet för Fritidsforum
Andrew kommer att närvara på mötet som representant för FYR.
Broschyrerna
Anna kolla med Fredrik hur det går med dessa.
Papperna för banken
Papperna finns på Fritidsforum. Anders åker dit och skriver på denna vecka och Ursula går till
banken nästa vecka.
Rollups
Anders har tagit kontakt med Kommunal och Lisa Ingestad om detta, han inväntar svar.
Hemsidan
Anna kollar av med Fredrik hur det går och var bollen ligger.
Vad vi vill ha med på hemsidan:
* Bilder på styrelsen
* Information om vad vi gör
* Information om hur man blir medlem och möjlighet att bli medlem om det går.
* Kontaktuppgifter (medlemskap - Anna, regionindelning för övriga kontakter)
Regioner
Vi beslutade att dela in Sverige i regioner utefter var vi i styrelsen bor.
Norr - Per-Erik Söderström
Mellansverige - Anna Fredriksson
Stockholm - Ursula Diaz Diaz och Anders Johansson
Sydväst - Elna Ynghed
Sydost - Andrew Almqvist
Facebook-sidan
Ska läggas upp evenemang där om Ung.Fri.Tid och MCUFs rikskonferens. Anders och Ursula
kontaktar Elna med info om när de är på plats och då fixar hon evenemangen.
Fritidsledarskolorna
Andrew har lyft frågan om sänkt intagningskrav med rådet på fritidsledarskolorna. Andrew skriver
en text som resten av styrelsen tittar på och sen lämnar vi in den.
Mötesformer för styrelsen
Ha möten över messenger andra tisdagen varje månad klockan 09.00-10.00.
8 november
13 december
10 januari

14 februari
14 mars
11 april
9 maj
13 juni
När vi ska ha fysiska möten ska vi vara i olika städer. Detta dels för att kunna se varandras
verksamheter och även i samband med styrelsemötet ha ett medlemsmöte för medlemmar i just
den regionen.
Återkoppling
När vi gjort våra respektive uppgifter så informerar vi resterande styrelsemedlemmar i
styrelsegruppen på Facebook eller på nästa telefonmöte.
Mötet avslutat.

