Protokoll Styrelsemöte Team Motogirls 27/6 2019
Närvarande: Johan Olsson, Emelie Gustavsson, Heléne Persson, Anette Hallgren, Malin
Bengtsson
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Mötet hålls via Skype
Val av sekreterare Malin Bengtsson
Val av justerare Emelie Gustavsson och Anette Hallgren
Nästa läger, Anette och Malin ansvarar för att skicka ut infobrev v.27
Vår tryckare thorsellsreklam.se har flera fräcka Team Motogirls klubbkläder och prylar
på hemsidan nu. Dock 4 veckors leverans på crosströjor och crossbyxor men övriga
kläder snabbare. Promotion artiklar sammanställer vi när vi fått alla tillfrågades
prisuppgifter. Helene och Anette tar in offerter på promotion artiklar.
6. Vi har fått det stora nöjet och tackat ja, att delta i jämställdhetsresan i strategiarbetet
mot 2025 med Idrottsförbundet och Sisu. Tillsammans måste vi våga utmana normer
och strukturer för att utveckla både föreningen, individerna och samhället. Vi
återkopplar efter helgen i Stockholm den 3-5 oktober.
7. Ekonomin i föreningen är under mycket god kontroll med hjälp av vår fantastiska
kassör Johan Olsson.
8. Vi har fått inbjudan att ställa ut på Kom Loss mässan 20-21 september i Alingsås. En
mässa som vill sprida information om olika fritidsaktiviteter/idrotter där man kan vara
delaktig oavsett funktionsförmåga och hur det påverkar hälsan positivt genom att
kunna vara delaktig och tillhöra en gemenskap.
9. Frågor och funderingar kring olika mail.
10. På hemsidan kommer det finnas 2 dokument som alla medlemmar kan använda sig av.
Allmänt informationsbrev om Team Motogirls, som man kan dela ut när man vill och
önskar.
Sponsor brev/mall som ligger i word-format som du kan ändra efter tycke, smak och
mottagare och använda om du vill.
11. Vår grymma hemsida ansvarig Emma Kronberg jobbar på vår reklamfilm från Tibro
lägret, mellan jobb, barn och vardagslivet. Tack för du tar dig tid för Team Motogirls!
12. Nästa Skype styrelsemöte 22/8, mitt i semestern men alla gör så gott de kan för att
koppla upp sig.
13. Mötet avslutas

