
VIDK	  Styrelse	  Möte	  11/8-‐2013	  
Deltagare:	  Johan	  Engvall,	  Martin	  Kallin,	  	  
Sebastian	  Enlund,	  Ola	  Andersson	  ,	  
Emil	  Thunberg,	  Stefan	  Malmström	  

	  
§1.	  Mötets	  Öppnande	  

-‐ Martin	  hälsade	  alla	  välkomna	  och	  förklarade	  mötet	  öppnat.	  
	  

§2.	  Godkännes	  Dagordningen	  
-‐ Dagordningen	  godkändes	  

	  
§3.	  Val	  av	  justeringsmän	  

-‐ Emil	  Thunberg	  och	  Sebastian	  Enlund	  
	  

§4.	  Turneringar	  
-‐ Martin	  kollar	  med	  DFK	  samt	  Ankan	  hur	  det	  har	  gått	  till	  tidigare	  år	  

gällande	  tillsättning	  och	  offertering.	  
	  
§5.	  Mittsäsongsträff	  

-‐ Datum	  för	  årets	  mittsäsong	  är	  14/12-‐13	  Kl17.00.	  Aktivitet	  blir	  Bowling	  
och	  Käk	  på	  Strike	  i	  Västerås.	  

	  
§6.	  Övriga	  tillställningar	  för	  medlemmar	  

-‐ Brännboll	  på	  Mälaren	  är	  ett	  förslag	  sedan	  kommer	  frågan	  tas	  upp	  på	  
kursen	  för	  fler	  aktiviteter.	  

	  
§7.	  Information	  till	  kurserna	  	  

-‐ Medlemsavgift	  
-‐ Nya	  Arvoden	  
-‐ Tillställningar	  för	  medlemmar	  
-‐ Övriga	  frågor	  från	  medlemmarna	  
-‐ Presentation	  av	  nya	  styrelsen	  
-‐ Info	  om	  grisliga	  +	  väst	  
	  

§8.	  Styrelseledamoters	  rätt	  att	  teckna	  för	  VIDK	  
-‐ Martin	  Kallin	  och	  Ola	  Andersson	  gavs	  rätten	  av	  teckna,	  i	  ett	  framtida	  

förslag	  kommer	  förmodligen	  stadgarna	  att	  ändras	  så	  att	  Ordförande	  samt	  
Kassör	  får	  denna	  rättighet	  per	  automatik.	  
	  

§9.	  Ekonomi	  
-‐ Ser	  bra	  ut.	  

	  
§10.	  Hemsidan	  

-‐ Ska	  vara	  kvar,	  dock	  uppdateras	  med	  bla	  grisliga,	  medlemmar,	  
kontaktuppgifter	  till	  styrelsen	  m.m.!	  

	  
	  
	  



11.	  Arvoden	  
-‐ Nya	  arvoden	  för	  denna	  säsong.	  Dock	  ska	  tilläggas	  att	  VIDK	  aldrig	  fick	  

inbjudan	  till	  förhandlingarna	  så	  förslagen	  från	  Västmanland	  kom	  aldrig	  
fram.	  Varför	  ej	  detta	  händer	  kommer	  att	  undersökas.	  

§12.	  Medlemsavgift	  
-‐ Skall	  vara	  betald	  senast	  30/9-‐13.	  Summan	  är	  300kr	  för	  aktiva	  och	  150kr	  

för	  passiva.	  
	  	  
§13.	  Nästa	  styrelsemöte	  

-‐ 7/10-‐13	  Kl18.30,	  plats	  bestäms	  längre	  fram.	  
	  
§14.	  Mötets	  avslutande	  

-‐ Martin	  tackade	  och	  avslutade	  mötet.	  
	  


