
 

 

 

 

 
 
DAGORDNING STYRELSEMÖTE 190915 klockan 18.30 
 
Närvarande : 
Emelie Hörman, Anita Petersson, Rose-Marie Ohlson, Mia Svantesson-Sandberg, Inger Fahlander, 
Caroline Jonsson, Liss-Beth Möller. 
 
§ 1 Ordförande hälsar alla välkomna, och förklarar mötet öppnat. 
 
§ 2 Mia valdes att justera protokollet. 
 
§ 3 Dagordningen godkändes. 
 
§ 4 Föregåendes mötesprotokoll lades till handlingarna. 
 
§ 5 Ekonomisk rapport 
På företagskontot 98756, 04 kr Swish kontot1642 kr , Placeringskontot 268581,60 kr 
 
§ 6 Rapporter Möte med Realgymnasiet (Liss-Beth och Rose-Marie) 
Förfrågan om att hyra hallen för skolundervisning. Realgymnasiet återkommer om de är intresserade 
av samarbete. www.realgymnasiet.se 
 
§ 7 Skrivelser.  
1. Inkommen skrivelse från medlem. 
 Kassören känner att det är ok, då hon upplever god hjälp av supporten för dataprogrammet. 
 
 2. Erbjudande hundleksaker. Styrelsen har sett erbjudanden, men inget för oss. 
 
 3. Förfrågan höstlovsaktivitet Hallsbergs Kommun. Rose-Marie och Mia kan tänka sig att delta med 
sina hundar och en förfrågan på facebook läggs ut om fler kan hjälpa till. 
 
§ 8 Inkomna frågor från sektorer 
 
§ 9 Nya frågor 
 

A. Avtalsinstruktör: Rutiner vid arbetsordning för kursutbud HBK samt offert avtalsinstruktör 
 
Maj-Britt Jonsson närvarar vid denna punkt. Liss-beth tar över som ordförande i detta beslut, 
Emelie Hörman deltar ej. Ett dokument finns för arbetsordning att jobba efter. Ett förslag är att 
en grupp jobbar fram en arbetsordning som börjar gälla från 1 januari, och då använda sig av 
mall enligt SBK och komplettera med den befintliga som en bilaga. Den gruppen skulle bestå 
av någon från instruktörsgruppen, utbildning, avtalsinstruktör + ev. kontaktperson, se under 
punkt M.  Beslutet godkändes av styrelsen. 

 
B. Förslag inköp fönsterputsmaskin. 

En kerscher beslutas inköpas, Rose-Marie köper in den. 
 



 

 

 
C. Föreläsare hösten 2019/vinter 2020. K9 Care klart 27 nov. Förslag från Kerstin Malm förelog 

som styrelsen biföll. Rose-Marie ska bestämma datum för sin föreläsning i ämnet specialsök.  
Rose-Marie pratar med Kerstin om datum och återkommer med datum till Emelie. 

 
D. Lekhage.  

 Styrelsen positiv till tanken. Fortsätter prata om det vid nästa styrelsemöte. 
 

E. Planering trivselfest  
15 november, Tacos, 18:30. 
 Anmälan till Rose-Marie, senast 8 november. 

 
F. Hallhyra enligt uppdrag från medlemsmötet.   

Det nya priset beslutades gälla från 1 november 2019. Förslag att förtydliga VIP-tid genom 
anslag i hallen. 

 
G. ”Tittbehörighet” bank/bokföring för samtliga ordinarie ledamöter.  

Lägger till de som vill. 
 

H. Gemensam budgetarbetsdag för styrelse och sektorer. 
 Ett förslag att skicka en mall till sektorerna, förslaget godkändes. 

 
I. Datum för årsmöte 2020.(10-28 feb).  

 Årsmötet den 12 februari 18:30.  
 

J. Rosa Bandet promenad okt 2019.  
Finns en arbetsgrupp som består av Majsan Pernilla och Rose-Marie. 
19 oktober är promenaden. Lappar delas ut. Sponsorer inkommer. 
 De önskar hjälp under dagen. 
 

K. Offert städmaskin.  (se längst ner, moms tillkommer på samtliga priser. Han har varit och tittat 
på vår matta. ) 
Styrelsen tar beslut via mail om förslag till medlemsmötet i oktober.  
Emelie kollar upp lite frågor med säljaren som kommit till under mötet. 
 

L. Punkter till medlemsmötet den 16 oktober.  
 
- Hallhyra/VIP-tid 
- Kerscher fönsterputsmaskin 
- Rökrutan  
- Trivselfesten 
 

M. Utse kontaktperson till avtalsinstruktör. – Rose-Marie och Liss-Beth delar på det. 
 
 
 
§ 10 Övriga frågor (för diskussion, inga beslut)  
 
§ 11 Mötet avslutas 
 
Sekreterare    Ordförande 
 
 
 
______________________________________                  _________________________________ 
Caroline Jonsson   Emelie Hörman 
 
 
Justeras 
 



 

 

 

Mia Svantesson-Sandberg 
 
 
 
Här kommer lite prisuppgifter på Hako städmaskiner. Eftersom ni har en mjuk matta 
ska ni nog ha en maskin med drivning, fram och back. 
B45 CL Ny inkl borste Pris 62 000:- 
Leasingförslag 48 månader 10% restvärde Pris 1651:-/månad 
  
B45 CL beg fabriksrenoverad 6 månaders garanti Pris 31 000:- 
Leasingförslag 48 månader 10% restvärde Pris 846:-/månad 
  
Om ni behöver maskin väldigt sällan typ 3 ggr/år kan ni korttidshyra 
Pris ca 1600:-/helg 
  
Mvh 
Lasse 
 
 
 
 
 
 


