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  Protokoll 

    

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande öppnade mötet och hälsade styrelsen välkomna. 

 

2. Val av justeringsmän 

 Till justeringsmän valdes Anne-Marie Thäng och Evert Olsson. 

 

3. Föregående protokoll 

Styrelsen gick igenom föregående protokoll 

Därefter godkändes detta och lades till handlingarna. 

 

4. Ekonomi 

Kassören rapporterade om ekonomin som är fortfarande god. 

Styrelsen tog upp vikten av att alla som spelar för klubben oavsett serie skall 

vara medlemmar i klubben. Klubbens olycksfallsförsäkring omfattar inte 

ickemedlemmar. 

 

      

 



5.  Ringen  

 Leif rapporterade att det är lag som inte har full grupp för spel och därmed 

måste avsäga sitt deltagande. Med det blir det inte fulla serier. Men de jobbas på 

att täcka upp och kunna spela planerade omgångar. 

Vissa hallar har bara fyra banor och där blir banbyte inte som i de stora hallarna. 

Det kan bli ojämn fördelning mellan lagens banor. Leif skall kolla upp med 

Ringen vad som gäller för mindre hallar 

 

6. Övriga frågor 

a) Rapport från HLR, hjärt- och lungräddningsutbildningen, som genomförts 

med representanter för varje ringenlag, dagansvariga och ÄPBs styrelse, och 

hölls av Räddningstjänsten.           

Anki berättade för styrelsen om hur HLR-maskinen fungerar och hur man sköter 

den. Det är väldigt viktig att se till att batteriet är laddat och detta skall göras 

kontinuerligt. Utbildningen upplevdes som väldigt grundläggande. Peter 

Andersson har satt in nytt batteri i hjärtstartaren 

. 

b) Rekrytering och medlemsansvarig. 

Behov finns inom föreningen av någon som ansvarar för att medlemsregistret är 

kontinuerligt uppdaterat med alla uppgifter. I uppdraget skall också ingå att ta 

hand om och ha ideer om nyrekrytering och genomföra introduktion av nya 

medlemmar. 

Personen kommer också att bli adjungerad till styrelsen tills vidare. 

Förslag på lämplig person finns, och ordföranden kommer att ta kontakt med 

denne 

. 

c) Mail ifrån Roy Larsson med tack för de blommor styrelsen skickade med 

anledning av Gun Larssons bortgång. 

 

d) Det har kommit ett mail ifrån kommunen som bjuder in till informationsmöte 

den 23 november för att informera om nya regler för att söka föreningsbidrag 

och för att få hyra kommunens lokaler. Styrelsen skickar Alvar och Leif till 

detta. skickar Alvar och Leif till detta. 

  

7.                   Nästa möte 

 Nästa möte blir den 12 december kl. 12.00        

          

 

8. Mötets avslutning 

Då inga fler frågor fanns tackade ordförande för visat intresse och avslutade 

mötet. 

 

 

 

 

 

Ordförande   Sekreterare 

 

Anne-Marie Thäng  Evert Olsson 


