Protokoll Styrelsemöte DIK, 27 Januari 2016
Närvarande: Erik, Ninni, Ulrika, Jenny, Ann-Marie och Johan
1.
2.
3.
4.
5.

Mötet öppnas
Dagordningen godkänns
Föregående mötesprotokoll - Inget att ta upp eller diskutera.
Kassarapport: 225 080kr
Rekap höstarrangemang - 2015
• After Work 23/10 - ca 50-60 personer deltog. Lyckat arrangemang
• Lucia 13/12 - Drog fullt hus i havsbris, väldigt uppskattat
• Skridskoåkning 17/1 - Fantastisk tur med vädret. ca 60-70 personer, väldigt
uppskattat.
6. Vårarrangemang 2016
• Vinprovning 19/3 - Arrangeras av Anna-Maj Blasberg. Vi ska försöka få ut inbjudan på
Facebook gruppen.
• Livsloppet - Inget datum bestämt. Idag inte säkert om det blir av.
• Strandstädning - Inget datum bestämt från kommunen ännu.
• Nationaldagen 6/6 - Förslag på aktiviteter: Fotboll anpassat för olika åldrar, brännboll,
EM-tema, uppmärksamma flaggan. Ansvariga: Lisa, Ninni och Johan
• Cykelfest: 21/5 Ansvarig: Ulrika, Madde och Jenny
• Öppning av tennisbanor: 15/5
• Saltning av tennisbanor: veckan innan öppning, ansvariga Johan och Erik
• Tennistränare: Johan Balcker blir tränare igen - han ordnar med utskick
• Grillfest: 13:e eller 20:e Augusti. Jenny kollar upp datum.Henrik Stendahl och Rickard
Håkansson arrangerar.
• After Work: 1/4
• Årsmöte: 25 augusti 2016 kl 19.00
7. Renovering av tennisbanor
• Johan har lyckats få offert både på att lägga ny matta och padelbana.
• Att lägga ny matta kostar ca 215 000kr + moms (rivning av befintlig matta ingår ej)
• Padelbana 590 000kr inkl markarbete
• Erik kontaktar kommunen för att klargöra planer för detaljplanen i området.
• Ett nytt möte enbart vigt åt tennisplanen ska hållas om ca 2 veckor. Erik kallar till
detta.
8. Bastu
• Finns en projektgrupp där bland andra Erik är med. Om det blir en bastu kommer den
drivas som en egen sektion under DIK.
9. Övriga frågor
• Det har kommit en förfrågan om att sponsra Parkour i Hittarpshallen. Styrelsen är
positiv till att sponsra hallhyra. Eventuellt arvode till ledare bekostas av deltagarna.
Det bör förtydligas att DIK inte har någon försäkring under träningen. Erik håller i
detta.
10. Nästa styrelsemöte: 30 Mars 2016, 19.00 hemma hos Erik.

Protokoll fört av: Lisa Ohlander

Ordförande: Erik Gustafsson

