Protokoll Styrelsemöte i Waxholms OK, 2020-08-24
Närvarande: Cia, Kjell, Krister, Ellinor, Annalena
● Föregående protokoll
○ Inga kommentarer.
●

AP lista - uppföljning
○ Daladubbeln, hotellet är bokat hur sent kan vi avboka.Cia Cia håller koll, nu är
daladubbel inställt.
○ Vi bestämmer oss för att skriver avtal med en leverantör, NoName. Cia - OK.
○ Vi har lånat vår utetoa till Skypark, Kolla att vi får tillbaka nyckeln. Kjell - OK.
○ Gör ett nytt utskick till medlemmar som inte betalt och fråga om de fortfarande vill
vara med och i så fall ska betala medlemsavgiften. Cia skickar ut - OK
○
○
○
○

Uppdaterar verksamhetsberättelsen enligt årsmötesprotokollet. Kjell - OK
Publicera verksamhetsidé och värdegrund,Kjell - OK
Uppdatera dokumentet med regler för ersättningar och avgifter. Krister - OK
Uppdatera kontaktpersoner på hemsidan. Kjell - OK

●

Skrivelser - inkomna till klubben
○ Inga skrivelser.

●

Ekonomi
○ Björn ej närvarande, men vi gick ca. 10 000 plus på Wild Camp. Vi kommer att få
startavgifter mm. från 10-mila återbetald.

●

Läger & Tävlingsresor
○ Inget planerat just nu.

●

Arrangemang
○

Natt SM 17 april 2020
■ Datum satt till 16/4 2021, låg aktivitet just nu.

○

Strömmingsloppet
■ Sedan tidigare är det beslutat att köra loppet den 8/5 2021.

○

Ungdomsserien
■ WOK genomför Ungdomsserie #2, Krets Norr 3 den 19/9.

○

Naturpass
■ Vi släpper idén om att släppa ett nytt Naturpass under hösten. Vi tror inte att
efterfrågan kommer att vara så stor under hösten.

○

Egna tävlingar
■ Tävlingskommittén får i uppdrag att se om vi vill, kan eller ska ordna någon
tävling i höst.

○

WildCamp
■ Lägret gick jättebra. 46 barn och 11 ledare hade tur med vädret! Ledarna har
fått fint beröm av både föräldrar och barn. Det blev till och med ett litet
ekonomiskt överskott.

●

Aktiviteter
○ Träningskommittén
■ .har haft möte 19/8 och planerat fram till höstlovet.
○

Läger och tävlingsresor
■ Daladubbeln..inställt.. Ska vi ha något alternativt egen aktivitet. T.ex. om det
blir en digital utklädningstävling. Låt träningskommittén planera.

○

15 års jubileum
■ Vi har fått mössor - och tårt KM. Mer firande blir svårt i år.

●

Material
○ Klubbkläder
■ Vi gör en ny beställning före jul.
○ Utrustning
■ Inget nytt
○ Klubbstuga
■ Inget nytt

●

Ordning och reda
○ Närvarorapportering
■ Fungerar bra, inget orapporterat.
○ Resten av mötestiden ägnades åt fortsatt arbete med visionsarbetet och att
beskriva klubbens organisation.

●

Sammanfatta av APar (nya och gamla)
○ Inga nya APar.
○ Förbereder för och nackdelar med eventuella datorinköp, Kjell

●

Nästa möte
Planerade styrelsemöten under året:
●
●
●

5/10
9/11
14/12

Måndagar kl. 19.00, i klubbstugan Eriksö gård. Möjlighet att ringa in till eller att delta via
Google Meet kommer att finnas. Mer detaljer i separata kallelser.

