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Frånvarande
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deltagare
Distribution

SI.

Protokoll

Styrelsemöte 1-2020
22.1.2020, kl. 12.00
Iwa konditori & café, Torggatan 12

Hubbe von Frenckell, Ronny Haals, la Colérus

Alla medlemmar

Mötetsöppnande samt val av sekreterare och justerare
Mötet öppnades kl. 12.45. la Colérus valdes till sekreterare. Ordförande och
sekreterare justerar protokolletgemensamt.

52.

Beslut om dagordning

53.

Genomgång och godkännande av protokoll 3-2019

54.

Kalendertävling 2020
Bestämdes att kalendertävlingen minskas ner till 4 tavlingar/ år, som ett försök att
både få med flera deltagare och hinna undan att ordna dessa.

Dagordningen godkändes
Protokollet gicks igenom och godkändes.

Vårens tävlingar:
QI: 26.2.2020, kl.18.OOBowling

Q2: 13.5.2020, kl. 18.00 MTB i Käringsund, även årsmöte efter tävlingen
Preliminär höstplan:
Q3: Orientering eller swimrun
Q4: Pingis, inkl. höstmöte

55.

Övriga ärenden
Triathlonlägret i början av sommaren är preliminärt planerat till 8.-10.6.2020
Jenna Gestranius och Jenny Pettersson har visat intresse att vara med som
ledare, la sammankallar till ett möte med dem.

Hubbe har varit i kontakt med Hanna-Maria Seppälä gällande simläger/ kurser med henne på Åland under året. På våren kunde ev. ordnas en fredagsöndag kurs (1 pass fredag, 2 pass lördag, 1 pass söndag inomhus och i
augusti kunde openwater- träning arrangeras.

la lägger inom kort ut ett info-inlägg på ÅTRls Facebook-sida om bl.a årets
medlemsavgift, om kalendertävling etc
Simningen i Godby avslutas/ pausas för tillfället p.g.a. avsaknad av tränare.
Morgonsimmetfortsätter i stället på tisdagar i Mariebad, med Anders Larsson
som tränare.
Inlägg från Facebook:
klubben fortsätter med morgonsim på tisdagar fram till medlet av maj
Alla skall vara på plats 06.15
Simpasset börjar 06.30 och slutar 07.30
• Anders Larsson fungerar som tränare och drar passet
Vi bokar inga banor. Alla skaffar sina egna simhallskort och ombesörjer om inträdet
till hallen.
Käringsund Resort sponsrar Anders Larssons arvode = Deltagandet kostar inget!
De tisdagar som Anders Larsson inte är på plats så komponerarsällskapet gemensamt
ett pass på plats.
Givetvis skall du ha skaffat ditt medlemskapvia suomisport.finär du hakar på g:)
Vi börjar redan nu kommande tisdag dvs 28. I .2020

S6.

Nästa möte ordnas i samband med bowlingkvällen dvs onsdag 26.2.2020

S7.

Mötets avslutades kl. 13.30

Justerat av:

Hubertus von Frenckell

la Colérus

