Mötesprotokoll fört vid styrelsemötet den 9 december 2018 17,00

Närvarande: Per-Erik, Bruno, Pia, Christer, Marlene och Renée
1. Ordförande Per-Erik Eriksson öpnnade mötet.
2. Dagordningen lästes upp och godkändes.
3. Val av justeringsmän
Valdes gjorde Pia Jantunen och Marlene Grönlund
4. Motorveckan 2019 – kalender 2019:
Delades ut ett ex till varje styrelsemedlem. Pia pratar med Guld Carlsén om att få sälja
almenackor där och Renée pratar med TS Försäljning. Styrelsen skulle även kolla med
mekonomen, Sunsdströms och colorama. Ska även delas ut ett ex till alla som sponsrat med
annons. Vi pratade även om att sälja till olika företag som dom kan köpa till sina
medarbetare men inget beslut på detta togs.
Ska även delas ut till föreningarna som i sin tur får dela upp och sälja.
5. Säljupptakt med mittmedia – arbetsgrupp 3-4 pers.
Arbetsgrupp kommer bestå av Per-Erik, Renée och Marlene. Per-Erik fixar mötestid.
6. Möte med Flygplatsledning – utvärdering 2018 – upptakt 2019
Möte sker i januari, Per-Erik ringer och kollar detta.
7. Möte med krögare och köpmän
Skjuts upp til Januari.
8. Möte med SHRA Övik.
Per-Erik, Pia och Christer ska ha möte med dem. Per-Erik ringer och kollar tid och plats.
9. Vuxenskolan -fylla i protokoll och överräcka
Renée fyller i protokollen och skickar även med mötesprotokollen.
10. Presentera våra nya inköp inför 2019
Inköpt bärbar dator och skrivare, virusprogram och bokföringsprogram.
Planerar att köpa in tält, ny ljudanläggning. Ska kolla med Tomas om han vet av nåon
ljudanläggning till bra pris.
11. Möten med kommunen och kulturenheten.
Per-Erik ska ha möte med Susanne Köningsson som har efterträdit Conny Eriksson. Då conny
numera jobbar med ”En resa i tid och rum”. Conny har varit i kontakt med Per-Erik och dom
är imponerad över vårt arbete. Anser att vi är en kugge för Kramfors framtid. Dom vill
fortsätta stötta oss i vårat arbete. Per-Erik ska ha möte med chefen för kulturenheten ang
förra året samt 2019.
12. Uprättande av checklista – klartdatum
Göra checklista för vad som ska göras för varje månad. Ska vara klart årsskiftet. Pia fixar.
Renée kollar hur man bokar in sig online på de olika arbetspassen.
13. Hur skall styrelsen jobba – fördela arbetsuppgifter.
Beslutades att ha styrelsemöte 1ggr/månad
Medlemsmöten varannan månad.
14. Möte med Nylands intresseförening.
Per-Erik checkar av hur det gick för dem under lördagen på flygplatsen.
15. Övriga frågor.
Bootleggers kollar med Kramfors Motorsportklubb om att låna banan i Sandviken för att ev
anordna Nostalgiskt race under motorveckan.
Marlene kollar med taxi ang reklam på bilarna.

16. Nästa möte
Söndagen den 13 Januari kl 17 på företagens hus.
17. Mötet avslutas.
Mötet avslutades med att ordförande tyckte vi tjejer har tagit ett kliv framåt 😊
Vid protokollet

Renée Lindvåg
Justeras

Bruno Fahlén

Pia Jantunen.

