Datum

Uppdaterad

2018-04-12

Utbildnings- och fritidsförvaltningen

Protokoll (Mall)
Har man en bra dagordning och struktur på mötet, är det ganska lätt att skriva ett protokoll. Det finns
vissa obligatoriska uppgifter som ska vara med, annars följer det oftast dagordningen och de punkter
som har diskuterats. I protokollet skrivs en sammanfattning av vad som sagts på punkterna och vilka
beslut som eventuellt tagits.
Mötesprotokoll föreningen XXX
Styrelsemöte datum: (år/månad/dag)
Närvarande: (namn på de som är närvarande)
§1 Beslut att godkänna xxx till mötesordförande
§2 Beslut att välja xxx till mötessekreterare
§3 Beslut att välja xxx och xxx till mötes justerare
§4 Beslut att godkänna dagordningen
§5 Beslut att godkänna föregående protokoll
§6 Ekonomirapport
Föreningskonto
xx.xxxkr
Genomgång av resultatrapport för halvår 1. Vi har jämnfört med föregående år. Posten för
medlemsavgifter avviker, kassören kollar och rapporterar vid nästa möte.
Påsklovsaktiviteten drog många barn i ålder 12-15år, för pengarna som vi tjänade, ska vi satsa på en
aktivitet i sommar för barn i samma ålder.
§7 Aktiviteter
Förslag på att starta en ny grupp för pojkar 13år, har lagts fram. Beslut om att prova det har tagits.
Ledare för aktiviteten föreslås vara xxx och tid finns på onsdagar kl 16.30.
Förslag på att ha en ”komigång” aktivitet i september för alla medlemmar har inkommit. xxx och xxx
ska ta fram ett förslag på upplägg.
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§8 Ungdomslagen
Ungdomslagen skulle vilja åka på cup i höst. De kommer att sälja lotter och kakor för att spara pengar,
men önskar bidrag av klubben med xxxkr för att kunna komma iväg. Styrelsen beslutar att ge
ungdomslagen xxxkr för att kunna delta i cupen.
§9 Anläggningen
Omklädningsrummen behöver målas om. Vi kommer att bjuda in alla medlemmar till fixardag och
bjuda på korv med bröd. Färg och penslar har vi fått sponsrat av xxxx.
§10 Familjedag
Familjedag och prova på för syskon och föräldrar kommer att anordnas i samband med avslutningen.
xxx har ansvar för att sätta ihop en arbetsgrupp med föräldrar från de olika aktivitetslagen. xxx
rapporterar på mötena om hur det går. Klubben kommer att bjuda på saft och bulle till alla barn och
kaffe till vuxna.
§11 Utveckling
Styrelsen vill att det satsas mer på att få pojkar intresserade. Förslag på aktiviteter eller sätt att locka
pojkar till klubben kommer att samlas in.
§12 Övriga frågor
Inga övriga frågor
§13 Nästa möte den xx, kl xx, i klubbrummet. Därefter möte den xx, kl xx, i klubbrummet.
Underskrifter
___________
Ordförande

____________
Vid protokollet

___________
Justeras

____________
Justeras

