Styrelsemöte 20170411
Närvarande
Ursula Diaz Diaz
Per-Erik Söderström
Elna Ynghed
Anna Fredriksson
Andrew Almqvist (genomgång efter mötets avslutande)

Årsmötet
Vi valde en ny ordförande och ny kassör.
Verksamhetsplanen sätter vi på detta möte.
Vi ska maila ut protokollet till medlemmarna.
Information om livet är en fest
Per-Erik kommer att vara där och kollar upp om han kan informera om FYR på den fritidsledarträff
som är där.
Skrivelsen till fritidsledarskolorna
Andrew har lämnat över skrivelsen.
Andrew har delat ut foldern på den träffen och de ska lämna ut på alla fritidsledarskolorna. Andrew
kommer att vidarebefordra till övriga i styrelsen om det är något som är regionsanknytet.
Fritidsledarskolorna är intresserade av vår förening.
Bilden som vi har i vår styrelsegrupp på Facebook kan vi använda fritt.
Medlemmar
10 st medlemmar
Vi ska maila ut årsmötesprotokollet, skrivelsen till fritidsledarskolorna och Anna skriver ett
medlemsbrev. Vi mailar ut årsmötesprotokollet och medlemsbrevet i samma mail och sen väntar
en vecka eller två och sen mailar vi ut skrivelsen till fritidsledarskolorna.
Ekonomi
2000kr
Hemsidan
Inget nytt
Verksamhetsplan
Rekrytering av fler medlemmar.
Alla i styrelsen ska under 2017 besöka ett större event eller en fritidsledarskola för att promota
föreningen.
Vid alla sammankomster som styrelsen närvarar på ska den styrelseledamoten promota
föreningen.
Hemsidan
Hemsidan ska igång, högsta prioritet.
Vi har en ny person i föreningen som kan hjälpa till om det inte händer något snarast.
Styrelsemöten
Under 2017 strävar vi efter att ha 2 st fysiska möten, ett på årsmötet 18 mars och ett den 30
september-1 oktober.
Telefonmöten klockan 09.00-10.00 andra tisdagen varje månad med undantag av juli och augusti.
Fritidsledarutbildningen
Vi börjar titta på utformningen av fritidsledarutbildningen.
Facebooksidan
Alla i styrelsen har lika ansvar att hålla facebooksidan uppdaterad.
Allt som mailas ut på mailen till medlemmarna ska läggas upp på facebooksidan.

Övrigt
Anna lägger upp mallen om nyhetsbrev i facebookgruppen.
Anna kollar upp vad som krävs för att byta kassör i banken.
Anna och Elna pratar på torsdag om bytet av kassör.
Anders får fixa mallen för dagordning till styrelsemöten till nästa styrelsemöte.

