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Före mötets öppnande informerade tävlingsansvarig Karin Stenström styrelsen 

om det kommande verksamhetsårets planerade tävlingsupplägg. Hon kommer 

att informera medlemmarna om detta på upptaktsmötet den 30/8.  

Styrelsen tackar för informationen och därefter lämnar Karin lokalen. 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande öppnade mötet och hälsade styrelsedeltagarna välkomna.     

 

2. Val av justeringsmän 

 Till justeringsmän valdes Anne-Marie Thäng och Evert Olsson. 

 

3. Föregående protokoll 

Styrelsen gick igenom föregående protokoll. 

En ändring kommer att göras under Punkt 4 i protokollet. 

Därefter godkändes detta och lades till handlingarna. 



 

4. Ekonomi 

Kassören rapporterade om ekonomin som är fortsatt stabil. Vi har fått ett mindre 

extra kommunalt ”pandemibidrag”. 

 

5. Planering av nästa verksamhetsår 

Ersättning till styrelse och funktionärer har sedan väldigt långt tillbaka betalats 

ut i förskott. 

Efter diskussion i styrelsen med anledning av de senaste årens haltande 

verksamhet har styrelsen fattat följande beslut angående utbetalning av arvode. 

 

a) Beslutet på förra styrelsemötet, nr 2 2020-21, punkt 4, att föreslå årsmötet att 

alla arvoden kommer att halveras upphör att gälla. I stället har styrelsen 

fattat beslut enligt nedan, punkt b) och c) 

b) Alla arvoden, såväl till styrelse som till övriga,  kommer i fortsättningen att 

betalas ut i efterskott. För enskilda tävlingar efter tävlingens genomförande 

och avslut och för övriga efter verksamhetsårets slut. vid spelupptakten 

påföljande spelår 

c) Inga utbetalda arvoden för det förra verksamhetsåret kommer att återkrävas.      

 

  

6. Årsmötet  

 Årsmötet hålls den 30/8 kl 14.00 på Åvalla. Upptaktsmötet hålls direkt efteråt. 

Hittills har 60 personer anmält deltagande. 

   

   7. Övriga frågor 

 Styrelsen diskuterade frågan om vaccineringen mot pandemin. Vi kommer på 

årsmötet, hemsidan och via mail att uppmana alla medlemmar att ta sitt ansvar 

både för sin egen och sina klubbkamraters skull och följa de rekommendationer 

som finns angående vaccination och övrigt från FHM 

    

  8. Ringen 

Anders Lund representerade ÄPB på Ringens årsmöte. Leif Blomqvist 

informerade om Ringens diskussioner och beslut att behålla den serieindelning 

de har idag. Protokollet finns på Ringens anslagstavla i korridoren. Leif och 

Anki har diskuterat upplägget av speldagar med hallen. 

 

  9. Nästa möte 

  Nästa möte blir konstitution av styrelsen direkt efter årsmötet.  

                    

  10. Mötets avslutning 

Då inga fler frågor fanns tackade ordförande för visat intresse och avslutade 

mötet. 

 

 

 

Ordförande   Sekreterare 

 

Anne-Marie Thäng  Evert Olsson 


