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Datum

Närvarande

2018-12-04

Tony Lönnquist, Elin Nilsson, Simon Hjortenbrink, Emma
Svärd, Catharina Ekstrand, Jeanette Nilsson.

Anna Lönnquist från $ 93

$ 90 Mötet öppnas

Ordförande förklarar mötet öppnat

$ 91 Fastställande av dagordning och justerare
Dagordningen fastställs och Tony Lönnquist väljs till justerare

Emma väljs till sekreterare för dagens möte

$ 92 Protokoll från föregående möte
föregående protokoll läggs till handlingarna

$ 93 Ekonomisk rapport
Genomgång av ekonomisk rapport.
Beslutar att vi ska se över alternativa leverantörer av nyhetsbrev.
Ordförande kommer föra dialog med HR direktör rörande bidrag för 2019 inför
att styrelsen ska lägga budget för kommande verksamhetsår.

$ 94 Våra medlemmar

1110 stycken.

$ 95 Rapportfrån kansliet

Profilprodukter - tas i början på nästa år.

Kanslist har gått igenom organisationer/butiker som ger medlemsförmåner och
kommer uppdatera på hemsidan inför nästa år.

Diskuterar medlemsförmåner och styrkort. Bestämmer att träff ska bokas i
januari för att sätta styrkort inför 2019.



Diskussioner rörande möjlighet att simma på fredagar. Ledare krävs, vilket gör
detsvårt att ha denna aktivitet.

$ 96 Medlemsaktiviteter

Genomgång av aktiviteter i början av 2019
Beslutar att boka in arbetsplatsklassikern.

$ 97 Fattade beslut

Beslutar att vi ska se över alternativa leverantörer av nyhetsbrev.

Datum och plats för årsmöte

$ 98 övriga frågor

Styrelse 2019
Vakanta poster kommer finnas i styrelsen. Ordförande kommer prata med
valberedning om nyrekrytering. Information kommer läggas i nyhetsbrev och på
intranät. Valberedning kommer få i uppgift att hålla kortare intervjuer med de som
är intresserade. Styrelsen ser behov av ledamot med ekonomisk kompetens.

Arsmöte
Årsmöte bestäms till den 25 februari k 1 18.00. Förslag att hålla mötet på Nostalgia
Kostnad 60 kr för de som önskar äta. Kanslist ordnar inbjudan.

Styrelsemöte januari
24 januari östra kommunhuset, 16.00

$ 99 Styrelsemötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat

Emma Swärd
Sekreterare

Simon Hjortenbrink
O rd fö ra nde

Tony Lönnquist
Justerare


