
 

 

MIS medlemsmöte den 16/5 2017 

§ 1 Mötets öppnande. 
Ordförande öppnar mötet. 
§ 2 Deltagarupprop och fastställande av röstlängd. 
Efter upprop fastställdes 31 röstberättigade.  

§ 3 Fastställande av dagordning. 
Dagordningen godkändes. 

§ 4 Val. 
A 2 Justerare att jämte ordförande justera protokollet. 
Till justerare valdes Eva Sundén och Andreas Cederloo. 

B 2 Rösträknare. 
Till rösträknare valdes Sivert Sivertsen och Ingemar Petersson. 

§ 5 Rapporter från styrelsen. 
A Ekonomi.  
Föreningskontot 82.600kr. 
Placeringskontot  900.000kr. 

B Avgift på aktiviteter. 
Beslutades att godkänna styrelsens förslag på att behålla en liten avgift på 
aktiviteter. 

C Söndagspromenader. 
Beslutades att fortsätta med promenader på söndagar mellan kl. 11.00-13.00.  

D Grillfest MIS stugan 30 år och föreningen 35 år. 
Beslutades att grillfesten kommer att hållas fredagen den 25 augusti kl.18.00. 
Beslutades att Dennis Petersson undersöker vad det kan kosta med catering av en 
grill av gris samt tillhörande personal. 

 
  

 



 

 

§ 6 Kommande aktiviteter. 
Beslutades att ett utskick om kommande aktiviteter skickas ut 
i början av augusti. 

A Amundön. 
Beslutades att Agneta Lillhage kommer att ta över som ansvarig på Amundön 
Beslutades att vara på Amundön på söndagar kl.11.00-13.00, med start den 18 
juni. 

B Cykling. 
Medlemmarna önskade en fast dag för cykling. 
Beslutades * styrelsen meddelar Leif Sunesson att medlemmarna önskar fast dag  

att de som är intresserade av en längre cykelutflykt kontaktar Leif Sunesson.  

C Kanot 

Beslutades att det måste vara fler än 2 personer som ska paddla, samt 2 kanoter, 
kajaker. Årets kanotpaddling är satt till den 19/8. 

D Åkulla. 
Beslutades att utskick med information om Åkulla kommer i augusti.  Motionshelgen 
äger rum 7-10.9.  

E Förslag på prova-på  
Förslag på aktiviteter vattenskidor, fallskärmshoppning och luftballong. 

§ 7 Söndagspromenad  

Beslutades att söndagspromenaderna avslutas den 11 juni kl. 11.00-15.00 med en 
timmes promenad, sillunch och musikquiz. 

§ 8 Rapporter. 
A Gångförbundet. 
Tomas Gustavsson läste upp rapporten som Lars Andersson har skrivit 

B GBG Parasport årsmöte. 
Elvira Sjöblom mottog ett stipendium. 

C Övriga rapporter 



 

 

Denise Cresso berättade om Turf appen och hur den kan användas för tillgänglighet 
samt önskan om att den kan utvecklas mer. 
Thomas Krantz berättade om mötet med Idrott och Förening om hur man ska 
kunna öka tillgängligheten i och runt omkring Skatås. * med hjälp av talad info i 
stolpar och en vajer för att jogga självständigt  

§ 9 Rapporter grenansvariga. 

A Simning 
Anne Wahlgren Andersson informerade om vad som har kommit fram om 
simundervisning för blinda vuxna. 

B söndags/tisdagspromenad 
Beslutades att promenaderna på tisdagarna fortsätter under hela sommaren. 

C Skytte 

• Numer på tisdagar och vi betalar lokalhyra för skyttelokalen  
D Goalball 

• Mest unga som administreras av FSBU (Föräldraföreningen för synskadade 
barn och unga)  
E Showdown. 

• Inga förändringar  

F Tandem 
Beslutades att de som är intresserade av cykelaktiviteter kontaktar 
Leif Sunesson. 

G Övriga aktiviteter 
Beslutades att det kommer att genomföras en ny skidresa våren 2018. 

§ 10 Stugan 

A Kommittén. 
Beslutades att få fram en ritning, för tillbyggnad av ett förråd. 
Beslutades att byta ut fönstret i bastun samt täta fönster. 

B Aktivitetsansvarig. 

• Tomas Gustavsson jobbar mes aktiviteterna,som kunnat genomföras tack vare 
ledsagare och frivilliga edhjälpare. 



 

 

§ 11 Övriga frågor. 
8 personer deltog i vårruset. 
13 personer kommer att delta i blodomloppet 29 maj. 
Beslutades att ordna en utbildning för ledsagare. 

 

§ 12 Avslutning. 
Ordförande avslutar mötet. 
 
Ordförande   Sekreterare 
__________________  _____________________ 
Denise Cresso  Anne Wahlgren Andersson 

Justerare   Justerare 

_________________  ______________________ 
Eva Sundén   Andreas Cederloo 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


