Styrelsemöte 210118 Digitalt Zoommöte

Närvarande: Anna Dahlgren, Cajsa Fransson, Lena Wattsgård, Karin Ring, Eva
Lennartsson, Ann Andersson och Karolina Nilsson
Dagordning:
1 . Mötet öppnas av ordförande 19.10
2 . Huvudämne: Att hålla ordning på aktiva medlemmar
a. Fortsatt arbete från styrelsens arbetsmöte 210111
b. Flera i styrelsen har god kunskap om GDPR och vi refererar info från hemsidan
forening.se gällande vårt medlemsregister. Vi anser att vi jobbar korrekt om:

-

vi håller en lista över medlemmar
relevant info är namn på 1 eller 2 vuxna, (inga namn på barn), postadress,
mailadress
om medlemmar förmedlar sin info i nutid, tolkar vi som att de vill delge till
föreningen
vi gör en extra kolumn för “enskild= 100 kr, 1 röst” eller “familj= 200 kr, 2
röster”
kassör (Ann A) uppdaterar Excelfilen allt eftersom betalningar kommer in
övriga styrelsemedlemmar tittar på filen och ser om där är några man kan
kontakta för att kolla av adresser/mailadress - då kan man lägga in
just nu - gul färg betyder att mailadress saknas

3 . Folder som “reklam” för föreningen, i syfte att kunna värva nya medlemmar
och behålla gamla. Att användas året runt. (Ibland ihop med vårbrev, eller ex i
samband med sommarprogram). Inkl swishnummer och QR-kod.
a. Förslag från föregående möte 210111. Presenterades för övriga idag och
alla var för förslaget.
b. Karolina har kollat och det går att använda tryckeriet på högskolan. 120g
papper, A4, vikt på 3. Anna visade ett utprintat förslag. Karolina går vidare
med en offert och har erbjudit sig att designa efter en mall hon gjort tidigare.
c. Antal ca 2000
d. Ann A tog fram prisreferens - tryckningen av vårbrev 2020 - 700 st, 3000
kr.

4 . På förslag från Cajsa - en digital tipsrunda. Beslutades om att göra “Active
Quiz”. Pris 4 kr/användare. Föreningen kommer betala.
På förslag från Karin Ring, be Tomas Tillberg (musiker med anknytning till
Steninge) om att göra. Han tackar ja under mötet. Förläggas i Steninge
kyrkby. Historiskt tema, ca 2 km lång. Cajsa förmedlar det tekniska till Tomas
med Karins hjälp. Tomas skriver just nu på en bok om det gamla Steninge.
Idé: pris som lottas ut till deltagare - en bok när den är klar.
5 . En ny Tavaha-container. Styrelsen är för att stötta Linn Ekberg i detta - även
ekonomiskt. Anna ska kontakta Linn Ekberg som steg ett. hennes planer,
önskemål, kontakt med kommunen etc.
6 . Nästa styrelsemöte, digitalt. Måndagen 15/2 kl 19 Karolina skickar
Zoominbjudan när det närmar sig. Anna gör dagordning i Google Documents.
Huvudämne. Planering av 2021
7 . Mötet avslutas kl 20.20

Vid pennan, Anna Dahlgren, ordförande

