
   

STYRELSEMÖTE 
Datum: 2012-06-18 

Plats: Telefonmöte 
 

Närvarande: Hasse Stierna, Peter Norén, Eva M Torsson, Larry Aletorn, Petra Hedenius,  
Noomi Eriksson och Joakim Toftby. 
Adjungerad: Anette Stierna 

 
1. Mötets öppnade.  

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
2. Fastställande av dagordning.  

 

3. Ekonomin  
Idag finns 34.000:- på kontot. Räknar vi med Sommarlägrets intäkter och 
medlemsavgift för de som är anmälda dit bör vi få in ca 10.000:- till. Antal 
betalande medlemmar 68 st. Styrelsen beslutade att påminna ett 30-tal 
medlemmar som inte har betalat, men var medlemmar 2011 och fortfarande är 
aktiva. Anette går ut med påminnelsen. 
 

4. Sommarläger v 27, 4-8 juli:  
19 anmälda till sommarlägret. Det finns plats för ca 30. Eva går ut med en 
påminnelse till sina kursare. Det finns möjlighet att träna onsdag eftermiddag när 
man anländer. Boendet är klart, liksom områdena.  
 

5. Lagtävlingen 
Boendet är förlagt till Hellasgården i Nacka, enklare vandrarhem och hundarna 
får bo i burar i ett annex. Boendet begränsar antalet lag till 6 stycken. Petra gör 
en sammanställning på kostnaderna och mejlar Noomi.  
I dag är 3 lag anmälda. Årsmötet är inplanerat till lördagskvällen och äger rum i 
annexet.  
Funktionärer; Hasse, Anette, Larry, Marianne, Peter, Kristina, Petra, Tony, Leif, 
Monique, Ann-Mari och Tomas. 

 
6. Inför årsmötet 

Årsmötet äger rum lördagen den 8 oktober 2012. Kallelsen läggs upp på 
hemsidan och postas till medlemmarna så att de har den i slutet av augusti, 
senast 30 dagar före mötet. Mötet startar kl 18.00. Hasse tar fram en 
verksamhetsberättelse och Noomi ser till att det ekonomiska underlaget finns 
revisorerna tillhanda i god tid. Hasse tar kontakt med valberedningen och 
redogör för behovet av nya styrelseledamöter och vilka som sitter kvar. 
 



7. Kommande styrelsemöte  
Onsdag 5 september kl 20.00. Telefonmöte. 
 

8. Övriga frågor 
Eva har ett möte med Studiefrämjandet den 28 juni, för att sondera möjligheten 
för SRhF att erhålla ekonomiskt stöd. Information från mötet skickas till styrelsen 
efter mötet och behandlas på nästa styrelsemöte. 
 

 

9. Mötets avslutande  
Ordförande avslutade mötet 
 
 
 
 
Hasse Stierna  Eva M Torsson 
Ordförande  Sekreterare 


