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FK 360 Protokoll 7 april 2022

2022-04-07, 19:30 - 21:00, digitalt

Val ordförande för mötet
Linda Emanuelsson

Val av sekreterare för mötet
Tomas Vestelind

Val av justerare för mötet
Peter Lundmark

Närvarande
● Tomas Vestelind
● Linda Emanuelsson
● Tobias Palmer
● Peter Lundmark
● Patrik Strömvall

Förra mötet

Agenda
● Status för ny hemsida?

○ Tomas och Patrik har åtkomst till att administrera hemsidan
● Gåvor till de som ställer upp för föreningen? T.ex. Robert (styrelse och tour), Josef

(styrelse) och Carl (hemsida och ungdomsträning)
● Avtal bana Kärra
● Sociala medier/instagram?
● “Beachflaggor” till tävling?
● Stripe-konto kopplat till personligt telefonnummer.
● Förbered information om styrelsen för hemsidan: https://www.fk360.nu/foreningen/
● Komma överens om “standardinformation” som ska samlas in om respektive profil här:

https://www.fk360.nu/spelarprofiler/ även dela upp vem som samlar in info om vem.
● Kostnader lag-sm kval (boende resa etc)
● Kläder lag-sm kval (förbundskval, inte interna kvalet)
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https://www.fk360.nu/foreningen/
https://www.fk360.nu/spelarprofiler/


● 10% avgift till Tjing i Stripe?
● Kostnad för färg, pensel och linolja för skapandet av OB-pinnar
● Vad innebär en uteslutning? Om vi inte har krav på medlemskap i våra veckotourer,

innebär det då att Per får vara med? Det står inte specificerat i våra stadgar alls.
● Städdag 23/4? Lite utgifter för förening så som plastpåsar och discar till tävling efteråt?
● Någon som är sugen på att hålla lektion med Björkåsskolan V Frölunda v. 18-19?

Beslut
● Det är ok att Stripe-kontots 2FA telefonnummer är kopplat till Tobias nummer
● Vi höjer avgiften till 10% i Tjing
● Föreningen står för kostnad för färg, pensel och linolja för skapandet av OB-pinnar
● Föreningen kan stå för lite kostnader kring en städdag och gratistävling i samband med

den

Actions
● Tobias skriver ihop ett förslag på ‘standardinfo’ för styrelsemedlemmar och spelarprofiler
● Linda tar fram ett förslag på vilka som ska vara spelarprofiler och frågar dem de frågor

som Tobias tar fram
● Tomas tar fram en lista på engagerade medlemmar i förening som vi skulle kunna lyfta

på hemsidan
● Tobias kollar var Putte köpte patchar
● Tomas mailar Tifosi om de kan tillhandahålla patchar p.g.a. att de har en

broderingsmaskin
● Bangruppen gör ytterligare försök att komma i kontakt med PoNF
● Tobias kollar med medlemmar om någon är intresserad av att ansvara för sociala medier
● Tobias tar fram ett förslag på strandflagga
● Patrik tar bort eller arkiverar lag-sm-2021-kanalen i Slack
● Tomas skriver ett förtydligande i Slack om hur han menar att tävlingsbudgeten ska

användas till lag-SM
● Tomas kan dra i städdagen
● Peter kontaktar Björn angående hålla lektion med Björkåsskolan
● Tobias bjuder in till möte 18/5
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innebär det då att Per får vara med? Det står inte specificerat i våra stadgar alls.
● Städdag 23/4? Lite utgifter för förening så som plastpåsar och discar till tävling efteråt?
● Någon som är sugen på att hålla lektion med Björkåsskolan V Frölunda v. 18-19?


Beslut
● Det är ok att Stripe-kontots 2FA telefonnummer är kopplat till Tobias nummer
● Vi höjer avgiften till 10% i Tjing
● Föreningen står för kostnad för färg, pensel och linolja för skapandet av OB-pinnar
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