Protokoll styrelsemöte 2020-04-09

Närvarande:

Nils Andersson
Jesper Claesson
Rickard Andrén
Anton Tjus
Johan Fredriksson

Frånvarande:

Daniel Wigh

§49

Mötet öppnas av Rickard Andrén.

§50

Dagordningen godkändes.

§51

Till sekreterare valdes Jesper Claesson.

§52

Till protokolljusterare valdes Nils Andersson.

§53

Föregående mötesprotokoll från 25/02–20.

§54

Arbetstidsavtal – Avstämning: Rickard och Jesper var på lokal tidsavstämning
med Lars Gustavsson och Eric Severin i Kil 9/3 och 2/4 för februari och mars.
Under mars månad var det inga avtalsöverträdelser. Vi gick igenom och
godkände semesterplanen för 2020.
Nästa lokala tidsavstämning 8/5 Kil.

§55

Samverkan: Rickard deltog i regionalsamverkan via Teams 23/3. Nästa
regionalsamverkan 21/4. Nästa regionala arbetstidavstämning 20/5 för (febApril).

§56

Förhandlingsorganisationen: Jesper Claesson blev vald till ersättare i
förhandlingsorganisationens styrelse. Vi har fått i uppdrag att gå igenom FPdagar och detta kommer ske inom kort. Jesper är kallad på sitt första möte
21/4.

§57

Ekonomisk Rapport/Budget/Bokföring: Ekonomin ser bra ut. Rickard Andrén
och Anton Tjus har varit på banken och är nu firmatecknare för klubben. Vi ska
göra iordning en pärm för 2020 och ha med på alla möten.

§58

Personalfrågor/Utbildning: Anton och Johan deltog på vald på jobbet 1 2-4
mars. Dom var mycket nöjda med utbildningen. Förbundet har beslutat att
ställa in studieverksamheten t.o.m. sista augusti p.g.a. covid-19. LO och ABF har
ställt in alla kurser till slutet av maj. Dom arbetar med att få fram föreläsningar
på distans.

§59

Ungdomsfrågor: Jesper och Johan avvaktar med att planera in en
ungdomsaktivitet p.g.a. covid-19

§60

Jämställdhetsfrågor: Styrelsen arbetar för en mer jämställd arbetsplats.

§61

Hemsidan: Magnus har i uppdrag att uppdatera tillsammans med Jesper och
sköts kontinuerligt. Vi uppmanar medlemmarna att skicka in underlag med
bilder och text.

§62

Medlemsrekrytering: Hela styrelsen arbetar med att rekrytera nya
medlemmar. Styrelsen skall göra ett informationsblad för nya medlemmar. Vi
skriver det tillsammans på nästa möte.

§63

Medlemsvård: Styrelsen har beslutat att köpa in träningsredskap till
Kristinehamn och Kil för att får samma träningsmöjligheter på alla orter.
Eftersom inte Kristinehamn har haft träningsutrustning sen tidigare, så har
mest resurser lagts där.

§64

Övriga Frågor: Intet

§65

Nästa Möte: 8/5–20

§66

Mötet avslutas: Rickard Andrén tackar för visat intresse.

Vid protokollet

Justerare

Jesper Claesson

Nils Andersson

