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Närvarande: Niklas Lundin, Per Karlsson, Michael Edin, Elisabet Hedin Söderström, Anita
Lindgren, Peter Östregård

L. Att föra dagens protokoll utsågs Peter

2. Lena Lindström SGF

- Lena presenterade redskapen för att gå igenom resultaten från undersökningen
bland medlemmar, och tilldelade samtliga en inloggning till sidan.

3. Naili
- Naili var inbjuden för att berätta hur han uppfattat säsongen 2O21- och hur han

tänkt sig säsongen 2022. Blev en diskussion hur vi ska förbättra kommunikationen
mellan klubb och restaurang, och konstaterade att klubben tar ett möte med
Naili när tävlingsprogrammet är klart, och går igenom vad vi förväntar oss av
restaurangen, samt att klubben ska konfirmera alla överenskommelser skriftligt i
god tid innan evenemanget.

4. lda Bosson
- lda presenterade hur juniorverksamheten fungerat under säsongen, och har lagt

grunden till en mer aktiv juniorverksamhet framöver
- Vidare presenterades en verksamhetsplan för säsongen 2022, med tillhörande

budget.
- Gick igenom träningsupplägg för de olika sektionerna.

5. Säsongen 2022
- Varje sektion presenterade sin verksamhetsplan för säsongen 2022, och kommer

att ställa samman dessa i en gemensam verksamhetsplan efter smärre
revideringar.

- Per gick igenom den presentation som Rolf Ek lade fram 2OL2, som ritade upp
riktlinjer och rutiner för hur vi kommunicerar och attraherar både nya och gamla
medlemmar. Kom fram till att mycket av detta fortfarande är aktullt, och att vi
ska ta till oss valda delar av detta, t.ex. layout på all kommunikation från klubben.

6. Tävlingsschema2O22
- Michael presenterade tävlingsschema 2022.
- I stort är det lika med föregående års program med tillägg av ett par tävlingar.
- Michael och Per kommer att gå igenom det i detalj, och presentera ett slutligt

program till nästa s§relsemöte.

7. Budget 2022
- Respektive sektion presenterade sin budget.
- Blev en lite Iängre diskussion kring den budget som Jocke Eriksson har

presenterat för elitlaget/elittävlingar. Beslöt att godkänna de delar som avser



träning och deltagande i sM för klubblag, men att den delen som avser
tävlingsbidrag vid externa tävlingar behöver diskuteras och frirtydligas.
Grunden för budgeten är att vi budgeterar som att verksamheten kan bedrivas
normalt, men att den anpassas efterförutsättningarna beroende på hur
Coronapa ndemin utvecklas.
Budgeten godkändes som den presenterats, och visar ett underskott om drygt
etthundrafyrtiosju tusen kronor. Detta är i enlighet med vad styretsen anser är
rimligt med tanke på att det finns ett stort upparbetat kapital i klubben, efter ett
par år med stora överskott, till stor del beroende på minimala aktiviteter på
grund av Coronapandemin.

8. Genomgång av formalia infcir årsmöte
- Datum sattes till den 22februari ZA22
- Formen för årsmötet kommer att anpassas till rådande omständigheter med

hänsyn till Coronapandemin.

Nästa styrelsemöle: 2022-Ot-19 kl 18 :30
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