Kallelse till styrelsemöte i Solö-Simskoleförening 2022-07-26
Tid: Tisdagen den 26 juli 2022, kl. 18.00, årsmötet följer på styrelsemötet
Plats: Lännagården
1. Boksluten 2021 och ev. övriga ekonomiska spörsmål, styrelsens förslag till vinstdisponering
2. Förslag till kommande simskoleavgifter 2023
a. Simlek – Simskola – Märkestagning – (500:- gäller fr o m -21, 400:- innan dess)
b. Kostnader för märken 35/55/160 (beror på inköpspriser)
3. Utvärderingar av förra året, 2021
4. Årets simskola – omfattning, erfarenheter så här långt.
5. Simskolelärare och assistenter i år - erfarenhet så här långt.
6. Kiosken, åter öppen i år – erfarenhet och utfall så här långt.
7. Årsmötets val av kommande styrelse. Mandat utgår för Lena Hultin, Kenneth Stefansson och Nils Matsson, de
ska tillfrågas. Finns förslag på ledamöter?
8. Från tidigare årsmöten och andra tankar - avstämning:
a. Kenneth skulle fundera på att snickra ihop en portal att kunna ta foton under..
9. Arbetsområden – utse ansvariga (görs efter valen på ÅM)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Gräsklippning öppna ytor
Strand – gräsyta – växtlighet övrigt. - byggnaderna
El - bryggan
Anslag o affischer
Hytter o toa – sopning o tillsyn
Märkesförsäljning – planering
Blanketter o rapporter, märkesbeställning, FB
Grillkvällen – affisch, ordna program mm
Diplomskrivning
Avslutningen – hålls inom resp. grupp utom Hajarna

k. Rekrytera lärare till 2023
l. Hemsidan
m. Facebook

Förslag på ansvariga 2023:

Lena – fortsätter?
Alla och Nils - kratta när man är där
Kenneth och Nils
Nils/Louise
simlärare/(kioskpersonal)/styrelsen
Louise
Louise
Lärarna + ?
Louise skriver, simlärare och Nils
Alla, Nils håller ihop det, någon får ro,
Jessica tar foton
Nils m fl
Nils
Nils och Louise

10. Simskolans framtid? (Det finns ett tidigare beslut om buffert/lägsta nivå på kapitalet på 40 TKR som en faktor. När
den nås måste styrelsen vidta åtgärder.)

10. Övriga frågor

Välkommen/Nils

☺ Solö Sim-Skoleförening, Nils Matsson, Segerboda, Lucktorpsvägen 4, 761 97 NORRTÄLJE, tel.: 0735-58 22 42, utskrivet tisdag den 19 juli 2022☺

