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Tid 2014-12-08 

Plats Café UH, Örnsköldsvik  

Närvarande Susanna Hermansson 

 Tage Nilsson  

 Jennie Persson 

 Lotta Wallgren 

 
Styrelsemöte 

1. Inledning 

 

2. Justeringsman 

Till att justera protokollet valdes Tage Nilsson. 

 

3. Förra mötets protokoll 

Det har varit väldigt lugnt under året. Tyvärr har ett flertal aktiviteter inte 

genomförts på grund av få deltagare eller få som haft möjlighet att planera upp 

aktiviteterna. Tråkigt, men verklighet. 

 

4. Inför årsmötet 

Motioner. Det finns ingen handikappsektion i SIF. Det borde finnas. Detta är också 

något vi talat om sedan förra året. Senast 15/1 2015 ska motioner vara hos SIF. 

Detta medför att vi behöver skapa den och skicka iväg innan årsmötet. Susanna H 

ska försöka skriva, men kan behöva hjälp av t.ex. Lotta W. Ev. kontakt med kansliet 

för hjälp med uppställningen. 

Valberedningen. Annika Forsgren och Anette Johansson har ett jobb 

framöver. Vi skickar ut en påminnelse. 

15/1 -15 kl. 18.00 på UH bokar vi in nästa styrelsemöte för att titta på 

motionen och planera lite fler detaljer kring årsmötet.  

22/2 -15 kl.16.00-ca 17.00 på Komvux har vi årsmöte i föreningen. Direkt 

efter har vi medlemsmöte för att prata om lite ”mjuka” saker. Det blir fika. 

5. På gång i föreningen 

Luciashow på ÖOR. Två från Vilja deltar. På FB kan man se mer om dagar och tider. 

10/1 -15 är det tävling på Nordmalings ridklubb. Vi skriver lite på FB för att medlemmar 

ska kunna se att det händer något och ev vilka som ska åka. Sista anmälningsdag 13/12. 
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6. Ordförande och kassör, från SIF  

Inget denna gång pga att de inte närvarade. 
 

7. Övriga frågor 

Tappsko-kurs verkade det finnas ett intresse av nu under vintern. Susanna H talar med 

Viktoria S. om detta. I februari?! Plats: I Mädan. 

 

Brandsäkerhet i stall. Tage N tar frågan vidare till Arne Berggren. Kostnad? Finns det 

pengar att söka? Tage kan titta och bolla med Lotta. 

 

Det har varit lite lågt deltagande under året. Lotta tycker att man bör ta större ansvar 

om man är i styrelsen att delta på sådant vi anordnar i Vilja för att det ska hända saker 

och så att saker och ting inte behöver ställas in. Vi kan också lägga ut lite erbjudanden 

om t.ex. samåkning eller bara diskussion om vad som händer. Styrelsen får försöka ta 

mer ansvar. Vi får se vad som händer under år 2015. 
 

8. Datum för nästa möte 

Styrelsemöte på UH 13/1 2014 kl. 18.00. 

Årsmötets datum blir 22/2 kl. 16.00 på Komvux, Skogsgatan 47 i Örnsköldsvik  

(om inget annat meddelas). 

 

Vid protokollet 

 

Lotta Wallgren 

Lotta Wallgren 
Sekreterare 
 
 
Tage Nilsson  
Justerat (digitalt via FB-gruppen) 


