
Protokoll 7HS
Styrelsemöte 9

Datum: 22-07-18 Plats: Teams kl 20.00

Närvarande: Ewa Johansson, Ann-Marie Frendin, Håkan Sevholt, Jinny Balogh & Rikke
Greve

§1 Mötet öppnas

Ewa förklarar mötet öppnat.

§2 Val av justerare

Håkan Sevholt väljs som justerare.

§3 Genomgång av föregående protokoll/uppföljning av pågående frågor

§4 Rapporter

a. Ordförande

b. Vice Ordförande

c. Sekreterare

d. Kassör

e. Övriga

§5 Inkomna skrivelser

Följande skrivelse har inkommit från Gunilla Sevholt 2022-07-11.

“De 5000 kr som jag betalade Spelinspektionen har jag nu fått åter genom mina
altanloppisar. Min idé nu är att jag betalar hyra till klubben för två säljtillfällen per vecka
under icke arbetstid och då inget annat evenemang pågår. Loppiset generar inga stora
summor så mitt förslag är 500 kr/månad. Detta året 1/8-31/10. 2023 1/4-31/10.”



Styrelsen beslutar att tillmötesgå förslaget genom att upprätta ett avtal med några kravpunkter.
Avtalet delges därefter till Gunilla Sevholt som får ta ställning till om det kan vara
genomförbart enligt 7HS kravpunkter.

Avtalet gäller de föreslagna tre månaderna för loppis under 2022 (totalt 26 tillfällen á
2st/vecka) med eventuell förlängning under 2023. All annan loppisverksamhet upphör därmed
from 1 aug 2022. Följande punkter är ett krav och avtalet bryts per omgående om kraven inte
upprätthålls:

➢ Betalning till 7HS sker som sponsring och ska betalas till 7HS i förskott den förste
varje månad.

➢ Ansvarig för loppisen ansvarar för att loppisprylar plockas undan mellan varje
loppistillfälle och inte finns synligt på banan.

➢ Styrelsen föreslår följande dagar som alternativ för loppistillfällena: mån, tis och
onsdag mellan kl 14-18. Gunilla kan välja två av dessa dagar.

➢ Cafeterian är stängd under loppistillfällena.
➢ Ingen annan verksamhet än loppis får bedrivas  under ovan angivna tillfällen.
➢ All annan loppisverksamhet än ovan upphör from 1 aug.
➢ Ordföranden Ewa Johansson är undertecknande från 7HS i avtalet.

Vidare diskuterar styrelsen att eventuellt skulle ett förråd vara möjligt att tillgå för
loppisprylarna mellan gångerna. Ann-Marie kollar med Stockholm om de vill ta del av de
spelmaskiner vi har över (som en del i att frigöra utrymme).

Cafeterieförsäljning och släphareverksamhet får inte förekomma av någon på banan förutom
vid de tillfällen styrelsen gett tillåtelse.

§6 Hemsidan

§7 Klubbens ekonomi

§8 Tävling

§9 Träning

§10 Sponsorer

§11 Övriga frågor

§12 Nästa möte

Ordförande: Ewa Johansson Sekreterare: Rikke Greve

—------------------------------------ —--------------------------------

Justerare: Håkan Sevholt



—----------------------------------


