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Styrelsemöte
2018-05-08
Helén Andersson, Helena Andersson, Anders Holmqvist, Maria Steen, Mia
Wistrand, Malin Eriksson, Andreas Sweström, Ulrika Jeppson Wigg, Kent
Sahlin
Ordförande Helena öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
Till att justera dagens protokoll valdes Malin och Helén
Föreslagen dagordning godkändes.
Protokoll från styrelsemötet 2018-03-20 godkändes.
Ø Anders meddelar att ställningen på kontot nu är 83304 kronor. 600
utbetalat till klasser för Luciatåg. Vi bestämde att Anders betalar en
faktura på 743 kronor för en roll-up som ska användas vid konserter.
Ø Maria kommer att ge Anders kontonummer för utbetalning av stipendier
enligt beslut på förra mötet.
Ø Arbetsfördelningen för klasserna är som beskrivs i protokollet från förra
mötet.
Ø Med lite lock och pock kommer vi att kunna bemanna enligt plan. Det
går dock trögt att få föräldrar att ställa upp.
Ø Priser vid vår försäljning fastställs till: Fika 20, garderob 20, lotter 20
och chokladhjul 20. Vi säljer 200 lotter med diverse priser.
Ø Styrelsen kommer att behöva stötta vid uppstart och nedstängning av
serveringen och försäljningen.
Ø Mia visade vår nya roll-upp. Allmänt bifall och glada tillrop!
Ø Maria Steen ang. finansiering av framtida musikaler:
Vi kan spara pengar från konserter; inträden etc för att få hållbar ekonomi
runt musikalerna. Maria vill ha hjälp att kontera pengarna över tid då
kommunens regler inte stödjer uttag vartannat år. Vi bestämmer att
föreningen hjälper till att fondera pengarna. Anders noterar vid insättning
och öronmärker pengarna.
Ø Inget datum bestämdes, men det blir efter skolstart i höst.
Ø Helena tackade och avslutade mötet.

Justerare:
Malin Eriksson_________________

Helén Andersson_____________________

