Protokoll fört vid Najadklubbens styrelsemöte 2020-05-14
Närvarande vid Webex mötet: Håkan Alnefelt, Sten Hansson (ordförande), Ulf Holm, Elisabeth
Jakobsson, Jerker Stenberg samt Peter Malmqvist (telefon)
Detta var ett mer informellt styrelsemöte utan fastställd dagordning där huvudfrågan var
Najadklubbens aktiviteter med hänsyn till Coronaviruset.

1. Val av ordförande till mötet

Till ordförande för mötet valdes Sten Hansson.

2. Val av protokollförare

Eftersom Peter ännu inte hade anslutit till mötet erbjöd sig Elisabeth att
föra protokoll.

3. Aktiviteter i sommar

Vi diskuterade olika alternativ och möjligheter att genomföra åtminstone en aktivitet i slutet
av sommaren men enades om att ställa in alla aktiviteter med hänsyn till smittorisken och det
ansvar styrelsen skulle få.

4. Medlemsavgift 2020 och 2021

Elisabeth föreslog att medlemsavgiften för 2020 även ska gälla för 2021 eftersom inga
aktiviteter kan erbjudas. Förlaget godkändes.

5. Årsmötet

Osäkert om årsmötet kan hållas den 20 november och vi bestämde därför att hålla frågan
öppen till i höst när vi vet närmare besked. Ulf informerade om att Odd Fellow har stängt sin
verksamhet tillsvidare. Årsmötet kan hållas nästa år för det strider inte mot stadgarna.

6. Najadklubbens logotype

Det finns flera olika logotypes så Jerker fick i uppgift att sammanställa hur det ser ut. Vi ska alla
skicka vad vi har till honom.

7. Hemsidan

Eftersom vi inte har några aktiviteter att hantera föreslog Håkan att vi ska ägna extra tid åt
hemsidan. Alla ska komma med förslag och bidrag. Sten ska skriva en uppmaning till
medlemmarna att komma med önskemål.

8. Mail till medlemmarna

Sten skriver ett mail till medlemmarna och informerar om vårt beslut att ställa in alla
aktiviteter samt att medlemsavgiften kommer att gälla även för nästa år. Mailet ska också
innehålla nya inloggningsuppgifter. Håkan skickar ut mailet och Elisabeth skickar senaste
medlemsförteckningen till honom.

9. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte blir den 17 september kl. 15.

Vid protokollet
Elisabeth Jakobsson

