SSF:s Medelpads styrelsemöte 20210112
Plats:
Tid:

WhatsApp
Onsdag 12/1

Protokoll.
1 Mötets öppnand.
Ordförande, Cecilia Sjölund, hälsar alla välkomna varpå mötet öppnas.
2 Val av sekreterare.
Björn Karlsson.
3 Val av justeringsman.
Tony Björklund.
4 Anmälan om övriga frågor.
Inga övriga frågor.
5 Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställes.
6 Föregående protokoll.
Föregående Protokoll genomgånget av ordf. samt fastslås.
7 Ekonomi.
Redovisning för 2020 samt 2021.
-12,000 :- 2020 +20,000 :- 2021.
Ingen återbetalning kommer att utföras för missade utställningstillfällen.
Utställning Dec 2021 resulterade i en vinst på 10,800:- exkl. priser för utställningen.
8 Rapport från utställning till Ståndskall
Ordf. Tillfrågar Mikael Åsman ang. att skriva rapport från utställningen till ståndskall.
I annat fall skriver Ordf. Cecilia Sjölund själv en rapport från utställningen.
9 Annons till Ståndskall om utställning till våren, 24 April.
Ordf. Cecilia Sjölund annonserar, ang. utställningen, i Ståndskall.
10 Årsmöte.
a) Hur kan vi utföra årsmötet med tanke på pandemin.
Styrelsen är enhälliga i beslutet att ej genomföra Årsmötet enl. utsatt datum
P.g.a. det stundande pandemiläget.

b) Priser.
Per Gannå beställer priser till årsmötet på NHK.
Tony Björklund kontaktar Rickard Jonsson Ang. återlämnande av vandringspris.
Matti Torvela har varit i kontakt med Mats Karlsson ang. återlämnande av
vandringspris.
c) Verksamhetsberättelse.
Ordf. Cecilia Sjölund samt Egon Rongden kommer att träffas för att sammanställa
verksamhetsberättelse inför årsmötet.
d) Ekonomisk berättelse.
Matti Torvela meddelar sig att allt är klart och att han endast väntar på
revisorernas rapport. Allt annat underlag är skickat till Egon och Cecilia.
e) Revisorernas rapport.
Matti Torvela Inväntar revisorernas rapport.
f) Motioner.
Inga Motioner har inkommit inför årsmötet.
g) Vem skriver i Ståndskall om årsmötet senast 10/2 om vi haft mötet.
Beslut fattas vid senare tillfälle då det fortfarande är oklarheter kring när/hur
mötet skall hållas.
11 Övriga frågor.
Inga övriga frågor.
12 Nästa möte.
Tis 15/3 2022 19.30
13 Avslutning.
Ordf. Cecilia Sjölund tackar alla för sitt deltagande i mötet samt önskar alla en trevlig
kväll varpå mötet avslutas.

Sekreterare
Björn Karlsson

Justerat av
Tony Björklund

