OK Forsarna Styrelsemöte
20150427
Plats: Café svängen (klubbstuga)

Närvarande: Stefan Fryklund, Lian Fryklund, Thomas Fryklund, Henrik Norberg, Anders
Jönsson, Mats Gustafsson, Ulf Westberg

1. Mötets öppnande
Stefan förklarar mötet öppnat.
2. Justerare

Henrik Norberg och Stefan Fryklund utsågs som justerare för mötet.
3. Föregående mötes protokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
4. Liftreparation övre vändhjul
Vi har ej provat köra liften för att kolla att den går att köra när vi ska ta ner liftbyglarna

som hänger kvar efter säsongen.
Ska vi testa att laga liften själv eller ska vi ta Liftbyggarna till hjälp?
Stefans förslag är att vi provar att laga så mycket som möjligt själv och ta in ett pris från
Liftbyggarna att dom kan göra det tyngsta jobbet och hoppas att det är överkomligt för
klubben att anlita dom. Styrelsen beslutade att det var ett bra förslag.
5. Indalsledenloppet
Ska vi hålla på med Indalsledenloppet? Styrelsen anser att vi måste genomföra loppet i
år. Om vi ska säga nej i framtiden måste de meddelas i god tid.
Thomas kollar med Göran om han vill hålla i detta och Lian kollar med Eva Sundin om
hon oxå vill hjälpa till.
Diggiloo 11/7 har vi fått en förfrågan om vi vill jobba med 12 personer för dom och tjäna
7000: till klubben. Får vi ihop folk till detta? Styrelsen beslutade att vi tackar nej på det
erbjudandet.
6. Status på utrustning som behöver service innan nästa vintersäsong (maskiner
och byggnader)
Alla som har något som dom vet som behöver service inför nästa säsong maila det till

Stefan så han får en lista som blir en översyn på allt. Det gäller maskiner, broar,
utrustning etc. Dokumentet kommer att sparas på hemsidans domän för dom
administrativa på den sidan.
7. Förslag spårskylt vid Östervåg

Styrelsen tyckte att förslaget på skylten var jättebra. Skylten visar längden på spåren

samt hur spåren på Östervåg är dragna. Storleken på skylten bestämdes till
1.22x2.44 för 1400: + moms hos JAV skyltfabriken.
8. Tempmätare på webbsidan, via Temperatur.nu
Nu är termometern beställd och ska sättas upp någonstans vid Älgårdsberget som vi

blivit lovad av Kent Andersson.

9. Omfattning av reparation på byggnader.
Reparation av liftkurens golv.

Gångjärnen på skotergaraget uppe på Östervåg.

Målning av skotergaraget.
Fortsatt målning av pistmaskinsgaraget.
10. Övriga frågor.
Nycklar, hur många finns det till klubbstugan? Vilka har dom?

Kontakta arbetsförmedlingen om det finns någon FAS3 som skulle kunna vara lämplig
att jobba här hos OK Forsarna med bidragshjälp.
Kolla med Borglunds om vi får sätta upp en skylt att när folk spelar på Svenska Spel vill
sponsra OK Forsarna när dom spelar fast det ändå inte kostar dom någonting.

11. Mötet avslutas
Stefan avslutar mötet och tackar för sig.
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