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SI.

Protokoll

Styrelsemöte 1-2021
9.3.2021, kl. 14.30
Onlinemöte

Hubbe von Frenckell, Ronny Haals, la Colérus

Alla medlemmar

Mötets öppnande samt val av sekreterare och justerare

Mötetöppnades kl.14.30. la Colérus valdes till sekreterare. Ordförande och
sekreterare justerar protokolletgemensamt.

52.

Beslut om dagordning

53.

Bokslut 2020

Dagordningen godkändes
Ordförande presenterade bokslutetför 2020 som inte behövde några förklaringar
och inga frågor uppstod. Styrelsemedlemmarna undertecknar det innan det lamnas
in för verksamhetsgranskning.

54.

Medlemsaktiviteter

2021

Styrelsen funderade på olika aktiviteter/jippon/ traningar som kunde arrangeras för
klubbens medlemmar och bestamde att inledningsvis ordna följande:

Klubbjippo Käringsund söndag 4.4.2021 (påskdagen)
med bl.a. lekfulltMTB-lopp kl.14.00 dar den som vill tävla noterar sitt lopp i
Strava och vi premierarsnabbaste dam resp. herre med t.ex. lask till matenStrandbastun varms upp och pizzerian ar öppen så den som vill kan köpa
middag efter loppet.
Hubbe kollar med Jetski Åland om de vill vara med och visa upp bl.a. sina
fatbikes. Han kontaktar även Diskgolf-föreningen om de vill vara med som
"expertråd"för de som ev. vill gå en DG-runda vid kl.12.00
Under dagen kan också dörren till gymmet vara öppet för den som vill titta in!
la lagger ut ett Save the date- inlägg på Facebook och skapar ett evenemang
nar alla detaljer är spikade!

Paddling och vårmötei Käringsund söndag 23.5.2021
Paddling kl. 15.00, klubbens medlemmar får låna kanoter från Käringsund.
Kl. 17.00 vårmöte och därefter (ca kl. 17.15) en muntligt/teoretiskt triathlonintroduktion för att förhoppningsvis få med flera nybörjare i klubben.

Senare i sommar blir det eventuellt med liknande introduktion-/
träningstillfällen som vi tidigare år har ordnat där både nybörjare och vana
triathleter gärna får delta!

Hubbe kontaktar även Göte Winé för att kolla om han har tid och möjlighet att,
gärna redan under våren, hinna hålls en veckoslutsimkurs för klubbens
medlemmar.

55.

Nästa möte
Inget mötesdatum bestämdes.

57.

Mötets avslutades kl. 14.15

Justerat av:

Hubertus von Frenckell

la Colérus

