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 Styrelse SRHF 

 
Punkt 
 

 

Mötespunkter 
 
Beslut/ansvar 

1 Mötet öppnades 
 

 
 
 

2 Fastställande av dagordning  
 
 

3 Ekonomi anses vara god  
 
 
 

4 Vilka läger ska vi ordna 2020? Vem är ansvarig för respektive? 
• Rädda påsken har kollat runt med olika som kan tänkas arrangera lägret. Då vi 

fått nej från samtliga beslutar vi att ställa in detta. 
• Sommarläger, Joakim kollar med Ida om vi kan få till ett läger i Ålborg v28(8-

12/7).Som reserv kollar vi hur det ser ut omkring Boråstrakten eller Skövde. 
• Lagtävlingen hålls i Örebrotrakten arrangörer återkommer med datum. 

 

 
 
 
 
Joakim 
 
Helena 
 
 

5 Nya aktiviteter på fler helger 
 
  *   3 kurser (lika eller olika kurser?), Instruktör?, Avgift, Boende, Instruktörsersättning, 
       Innehåll?, Kursmaterial? 
       Belöning, Grundträning, Miljö, Fig.-intresse? 
 
Det är en bra ide men på grund av att många är engagerade på olika håll med kurser i år 
väljer vi att skjuta detta på framtiden och gör ett nytt försök nästa år. 
 

Styrelsen 

6 Engagera fler personer runt aktiviteterna 
 

• Beslut om nästa års sommarläger börjar diskuteras under kommande läger. 
• Facebookgrupp med personer som anses kunna engagera sig. 
• Kontakta personer som vi anser ha kunskap samt möjlighet att engagera sig. 

 

 Styrelsen 

7 Uppföljning från läger, möjlighet att påverka framtida innehåll i framtida aktiviteter. 
 

• Pilot med enkät/uppföljning från Lagtävling samt läger 

Helena 

8 Övriga frågor 
 
• Hemsidan måste bli ”up to date”, Malin kollar på detta. 
• Vem skall arrangera lagtävlingen? Vi diskuterade om det är vinnaren som skall 

arrangera tävlingen efterkommande år. Synpunkter på detta framkom. Vi funderar 
och lyfter frågan igen nästa möte. 

• Joakim och Tomas kollar på någon mall på hur vi kan förenkla för arrangörer av 
lagtävling 

 
 
Malin 
Styrelsen 
 
 
Joakim/Tomas 

9 Nästa möte den 2020-03-31 20:00  
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10 Mötet avslutas  
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