Bredareds IF styrelse Mötesanteckningar 2019-08-13

Sammanträdesdata

Kallade
Styrelsen
Tid
Kl. 18.00
Fika
Johan Elmqvist
Närvarande: Marita Haglund, Annika Gustavsson, Johan Elmqvist, Alva Johansson, Birgit
Lichtenberg, Alexander Sörqvist, Tobias Grimmergård, Julia Gustafsson, Camilla Eriksson.

1.

Mötets öppnande
Marita förklarar mötet öppnat.
Justerare: Tobias

2.

Föregående mötesprotokoll
Gås igenom och läggs till handlingarna.

3.

Rapport från AU och Arbetsplatsträff
Inget AU eller APT sedan senast. APT nästa vecka.

4.

Anläggningarna

4.1.

Renoveringen
Beslutar att göra en mer noggrann kontroll av fukten i omklädningsrummet i
källaren enligt förslag från Tobias. Detta för att vara säker på om
fuktproblemet kommer utifrån och dräneringen är nödvändig. Kommer
innebära en kostnad men det anses berättigat att göra.
Förslag på planering och organisation enligt bilaga 1. Styrelsen bistår
förslaget. Viktigt att mandaten för styrgrupp vad gäller typ av beslut och
ekonomi. Organisationen kan växa fram under uppstart av projektet och fler
roller kan tillkomma efter hand.
Starta med informationsmötena och bemanna organisationen efter hand.
Informationsmöte för alla ledare i BIF 9 okt kl.18.30, för övriga medlemmar 22
okt kl.18.30.
Christer Stenström har ställt sig positiv till att delta i projektet för utegymmet.
Vi går vidare med förslaget att kombinera utvecklingen av utegymmet med en
bana för barn.
Förråd för att förvara saker att nyttja på utegymmet. Boden vid parkeringen
skulle kunna vara ett alternativ.

5.

Ekonomisk rapport
Ekonomisk rapport för juni (juli inte avstämt p g a semester). Ser bra ut, inget
anmärkningsvärt.
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5.1.

Sponsring - Borås elhandel. Ny regel hos företaget att föreningar måste
ansöka om sponsring 2 gånger/år och i ansökan vara tydliga med vad de får
för pengarna.
Sponsring - Vida. De vill gärna synas på hemsidan. Marita återkopplar till dem
vad de betalt för och hur deras önskemål kan tas omhand.
Johan och J-O har i uppdrag att skapa olika sponsringspaket som kan
erbjudas företag. Färdigt förslag i oktober.

6.

Rapport från kommittéerna

6.1.

Fotbollskommittén
Träningarna är igång och första matchen är på söndag. Samma lag som
under våren.
Förfrågan har kommit från Göte Sandell om BIF vill ha hand om servering och
parkering enligt tidigare modell på Traktorrace 12 oktober. Beslut om detta tas
på torsdag på planeringsmöte. Frågan går annars vidare till övriga klubben.
Idrottenonline strular för tränarna. Kan vi använda något annat? Tobias kollar
vad som felar.

6.2.

Orienteringskommittén
Borås O-ring arrangerar närorientering – första gången 21/8 i Bredared.
Välkomna att komma och testa!
Träningarna drar igång 22/8.
Tävling 28/9.
Uppslag inför kommande Bredaredsblad är utdelat.

6.3.

Skidor och motion
MTB-träningen tisdagar kl.18 är igång.
Underhåll av lederna pågår.
Ingen MTB-tipspromenad 8/9.

7.

Övrigt

7.1.

Omfattning på föreningsadministratörstjänsten. Vi behöver
dokumentera vårt beslut att minska omfattningen från 50 procent till 40
procent.
Styrelsen beslutar att administratörstjänsten minskar från 50% till 40% under
2019. Gunnar är informerad. Johan återkommer med från och med när det
kommer gälla.
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7.2.

Norrby Bingo, hur organiseras detta framöver och vad är Bredareds IF
´s roll?
Det har bildats en paraplyförening och första årsmötet är 21/8 då ska
stadgarna ska beslutas. BIF har ingen medlem i styrelsen men har
fortfarande en andel i bingon. Julia har deltagit på mötena. Tar BIF någon
ekonomisk risk med nya organisationen? Nej vi sätter bara in vårt
speltillstånd, inget annat. Alexander deltar på årsmötet och ser till att
nödvändig dokumentation kommer in till paraplyföreningen.

7.3.

Ledarinformation (som vi beslutade förra mötet, hur kommunicerar vi
detta?)
Sprids via kommittéerna.

7.4.

Borås stad har tagit fram förslag på nya bidragsregler – se förslag på
svar i mail (se bilaga 2).
Styrelsen ställer sig bakom svaret. Marita och Johan går på möte.

7.5.

Revidering av Säker och Trygg förening.
Se förslag i mail. Marita har reviderat materialet. Materialet skickas till
kommittéerna, Gunnar och Lars för åsikter. Ändra till att
föreningsadministratör ansvarar för uthyrning av Hagavallen. Tas upp igen i
oktober.

7.6.

Andra övriga frågor?
Framtid Bredared vill träffa oss ca 30 min. Vi bjuder in Framtid Bredared ett
styrelsemöte.

8.

Vad kommunicerar vi från detta möte?
Ledarmaterial, Säker och trygg förening.

9.

Nästa möte
Svar om ”friluftsliv” till Borås Stad.
190910 kl.18.30. Fika finns från kl.18.00.
Alva fixar fika.

Camilla Eriksson
Sekreterare

Tobias Grimmergård
Justerare

