Protokoll från Gdf:s styrelsemöte 20190506 (telefonmöte)
Närvarande: Linda Edensand, Pernilla Torerud, Johanna Johansson, Joakim
Karlsson, Stefan Peterson, Paul Olsson samt Anita Fagerholm

1.Linda hälsar välkommen och förklarar härmed mötet öppnat.
2. val av mötesfunktionärer
• Mötesordförande: Beslut: Linda Edensand
• Mötessekreterare: Beslut: Anita Fagerholm
• Justerar: Beslut: Styrelsen

3. Dagordningen godkändes.

4. Riksseriesammandraget:
• Hur gick det? Reflektioner.
Det gick bra och det mesta som sagts är positivt. Det enda klagomål
som vi fått är på matvagnen och att den osade och det spred sig i
lokalen. Så återigen en lyckad tävling och ett lyckat arrangemang.
• Hur gick det ekonomiskt?
Det ser ut att ha gått bra. Vi avvaktar mötet med Hasse för att få en
summa på hur mycket försäljningen gav och därmed även hur mycket
pengar det blir till oss.
• Hur mycket ska vi dela ut till de föreningar som var med och
hjälpte till?
Beslut: Vi delar ut all förtjänst som tävlingen har inbringat då vi har
betalat fakturorna som kvarstår från tävlingen. Beslutet var enhälligt.
Vi kommer inte att dela ut de pengar som försäljning av tavlor
inbringat. De pengarna tillfaller distriktet.

5 Övriga frågor
• Ordförande Linda Edensand avgår med omedelbar verkan av hälsoskäl.
Beslut: Mötet ajourneras för ett konstituerande möte och upptas
direkt efter att detta är avslutat.

Protokoll från konstituerande möte med Gdf:s. Styrelse 2019-05-06
Närvarande: Pernilla Torerud, Johanna Johansson, Joakim Karlsson, Stefan Peterson, Paul
Olsson samt Anita Fagerholm

1. Mötesordförande: Stefan Peterson
2. Mötessekreterare: Anita Fagerholm
3. Justerare: Styrelsen
4. Ordförande förklara mötet öppnat.
5. Val av ordförande: Beslut: Stefan Peterson är vald som ordförande
med tävlingsansvar fram till årsmötet.
6. Dennis är förste suppleant och tillfrågad om han står till förfogande
som ordinarie. Dennis har av personliga skäl tackat nej så Paul Olsson
går in som ordinarie ledamot i styrelsen.
7. Ordförande tackar för mötet och förklara det avslutat.
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5 Övriga frågor forts.
• En skrivelse har inkommit till styrelsen som avslogs på grund av att
berörd person har avgått.
• Årsmötet:
Alla jobbar på för att få ihop det sista som ska med i de olika
verksamhetsberättelserna, bokslutet samt protokoll från våra möten.

6. Ordförande tackar mötet och förklarar det härmed avslutat.

