
 

 
Protokoll 210809 

Möte via Teams kl. 19,30 

Närvarande: Ewa Johansson, Anki Sinkkonen, Ann-Marie Frendin, Håkan Sevholt, Palle 
Werdelin, Lena Werdelin 

 

§ 1 Mötet öppnas  

 Ordförande Ewa Johansson hälsade alla välkomna. 

 

§ 2 Val av justerare  

 Ann-Christin Sinkkonen 

 

§ 3 Genomgång av föregående protokoll/uppföljning av pågående frågor  

 Godkändes 

 

§ 4 Rapporter: 

a. Ordförande 
Inget att rapportera. 

b. Vice Ordförande 
Inget att rapportera. 

c. Sekreterare 
Inget att rapportera. 

d. Kassör 
Inget att rapportera. 

e. Övriga 



- Egenprotokollet är inskickat och godkänt. 
- Lägga ut och tacka alla som sponsrat till iordningställandet av 492-buren. 

 

§ 5 Inkomna skrivelser 

 Inga inkomna 

 

§ 6  Klubbens ekonomi 

 Genomgång av budget. 

 

§ 7 Reparationer och underhåll 

- Banan saltades inför SM. 
- Service på traktorn behövs. 
- Reservvajern används, reparation av nya vajern kommer att ske 13/8. 
- Palle kontrollerar öppningsfunktionen på 550-boxen. 
- 492-boxen besiktigades inför SM och godkändes. Protokollet från besiktningen 

har vi inte fått. 
- Viktigt att alla vet att strömmen till 492-boxen inte får brytas under 

tävlingssäsongen, pga att batteriladdning sker där. 
- Räcket till filmning ska förbättras, Magnus tillfrågas. 

 

§ 8 Träning  

-  Släphareträningen började 210603 
- Öppen träning medlem 50:-, övriga 100:- 
- Träning under tävling till för funktionärer och tävlande. 
- Träningstillfällen meddelas på facebook och hemsida. 
- Färre träningsdagar beror på att det finns för få funktionärer, ambitionen är att 

utbilda fler medlemmar till att vara funktionärer. 
- Planering finns för att öppna upp för träning varannan vecka. Håkan kollar 

datum. 

 

§ 9 Arrendet för anläggningen 

 Bordlades 

 

§ 10 Tävling 2021-08-21 

 Lägga ut till medlemmar om vilken funktionärspost dom kan tänka sig. 



§ 11 Tävlingsinbjudan augusti – oktober 

 Håkan skickar in. 

 

§ 12 Funktionärer 

 Utbildning pågår 

 

§ 13 Sponsorsgruppen 

 Engagera medlemmar till sponsring, tas upp på medlemsmöte. 

 

§ 14 SM 2023 

- Fråga till medlemsmöte SM 2023 ska vi ansöka? Tas upp på medlemsmöte. 
- Ordna en checklista inför SM 2023.  

 

§ 15 Redovisning till kommunen av utvecklingsbidrag 

 Palle kontaktar WP-klubben angående bygget. 

 

§ 16 Avtal med weightpull klubben 

 Bordlades 

 

§ 17 Försäljning 

 Tas upp på medlemsmöte 

 

§ 18 Hemsidan, sociala medier 

 Tas upp på medlemsmöte. 

 

§ 19 Övriga frågor 
 Inga inkomna 

 

§ 20 Nästa möte 

 210816 kl. 19,30 via Teams 



Ordförande Ewa Johansson   Sekreterare Ann-Marie Frendin 

 

 

Justerare Anki Sinkkonen 


