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1. Konstitutionerande av styrelsen
Styrelsen valde följande:
- Sekreterare: Anders Boström
- Uthyrningsansvarig: Samuel Adolfsson
- Inköpsansvariga: Linda Mulroy och Inger Alexandersson
(Sedan årsmötet var Daniel Andersson vald till ordförande och Anders Berglund
vald till kassör.)
Styrelsen beslutade att ordförande respektive kassör tecknar firma var för sig.
2. Genomgång av föregående mötesprotokoll
3. Åtgärdspunkter
Kvarvarande punkter:
- Utse ny valberedning / styrelsen
Avklarade punkter:
- Inköp av nya gardiner
Stående punkt vintertid:
- Kontrollera oljenivå i tanken kalla årstider. (beställ när ca 10-20% återstår i
tanken).
4. Ekonomi
Anders Berglund berättar att det finns 190400 kronor på kontot enligt utskickat
kontobesked.
Vi har även fått från Skatteverket att vi kan få betala en straffavgift på grund av
att deklarationen ej har skickats in. Anders Berglund har haft kontakt med Eva på
Kvarnstenens ekonomi. Eva har bekräftat att deklarationen har lämnats in. Hon
ska kontakta Skatteverket för att kolla upp om vi ändå blir tvingade att betala
straffavgiften. Eva återkommer till Anders Berglund i frågan.
5. Uthyrning
Samuel berättar att det är två LAN-partyn bokade i september samt en uthyrning
för fest. Örtomta hembygdsförening har bokat den 9/1 2016.

6. Rapporter
Daniel berättar att Nordea har hört av sig angående att ett dokument måste
skrivas under av någon i styrelsen. Tyvärr har Nordea gamla uppgifter så vi måste
ändra våra uppgifter hos Bolagsverket. Anders Boström fixar det.
Örtomta hembygdsförening har hört av sig till Samuel om att hyra Folkets Hus
den 9/1 2016 för julgransplundring. De undrade även om vi var intresserade av
att hjälpa till. Styrelsen beslutade att låta Örtomta hembygdsförening disponera
Folkets Hus utan kostnad aktuellt datum. Styrelsen är villig att hjälpa till under
julgransplundringen och vill veta mer om vad vi kan göra.
Linda informerar styrelsen om kommunens fortskridande planer kring fotbollsplan
samt lekplats i Ringstorp.
7. Övriga frågor
Formuläret kring uthyrning diskuterades.
Diskussion om pubkvällar/spelningar/fotbollskvällar/hockeykvällar. Ska vi
arrangera eller inte? Uppslutningen har varit mycket dålig sista tiden. Linda kollar
datum för pubkväll eller spelning.
Styrelsemiddag i november. Daniel kollar datum och återkommer.
8. Nästa möte
Daniel återkommer med kallelse via mail.
Sekreterare för dagen/Daniel Andersson

