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Tyresö Föreningsråd
Protokoll från mötet den 30 oktober 2008
Närvarande:
Bo Furugård, Ordförande
Åke Frick, PRO
Maj Lis Andersstedt, Teaterföreningen
Peter Thörnqvist, Hanvikens SK
Anne-Marie Sjöhag, F&S
Stefan Fridén Kultur och fritid (adjungerad)
Kristina Erdholm kultur och Fritid (adjungerad)
Meddelat förhinder:
Jörgen Toresson, Jazzklubben
Cattis Lund, Tyresö gymnastiken

Mötet öppnades
Ordförande Bo Furugård hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 40 Förgående protokoll
Protokollet från det förra mötet godkändes.

§ 41 Ekonomi rapport
Föreningarna börjar att komma in med medlemsavgiften på 200 kr Vi har beslutat att
medlemsavgiften med 200 kr ska gälla från och med nu och även år 2009.

§ 42 Utbildningskväll
Utbildningskvällen den 3 november utgår och flyttas till den 15 januari.
Utbildningsgruppen med Cattis Lund, Peter Thörnqvist och Bosse Furugård arbetar
fram ett förslag till utbildningen och inbjudan tillsammans med SISU: s representant.
Första planeringsmötet är den 10/11 kl. 08:30 på fritidsenheten.

§ 43 Konferensresa till Åland
Konferensresan till Åbo de 20 nov.utgår och flyttas fram till den 3-4 december. Vi
bestämde att i inbjudan vara tydlig med konferensens innehåll. Inbjudan ska bara
skickas till de berörda föreningarna. Cattis Lund och Peter Thörnqvist representerar
Föreningsrådet under konferensen. SISU: s representant medverkar i konferensen

§ 44 Drogpolicy
SISU:s representant och kommunens drogsamordnare Linda Wikman träffas och gör ett
förslag som vi kan ha som underlag för vår drogpolicy. Stefan återkommer med förslag
till mötesdatum med Linda Wikman..
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§ 45 Övriga verksamhet
Föreningsrådets årsmöte beslöts att bli den 11 mars 2009. Kallelse ska utgå den 10-11
januari. Valberedningen kallas.
Alla Föreningar inom idrott och kultur ska bli inbjudna till årsmötet. Men vi klargör att
de föreningar som inte betalt medlemsavgiften har inte rösträtt
Vi planerar en verksamhetsplan för 2009.
Alla Föreningar som nyttjar hallarna i kommunen har fått en inbjudan till den 4
november för att diskutera ordningsregler tillsammans med Kultur och fritid.

§ 46 Övriga frågor
Stefan Fridén informerade om Sport Campus Sweden.
Föreningsrådet hade svårt att ta ställning i frågan då man efterlyste mer information. Vidare så
såg man en risk över hur valet gått till att just två valts för detta projekt och det kommer att
väcka frågor bland övriga föreningar. Kan andra föreningar bli aktuelle att ingå i projektet?
Stefan Fridén redogjorde och informerade också om förslag till nya bidragsregler för
föreningarna.

§ 47 Nästa möte
Nästa möte blir den 11 december kl. 12:00 i Tyresö FF: s lokal.
Ordförande tackade för visat intresse och avslutar mötet.

Sekreterare

Ordförande

Anne-Marie Sjöhag

Bo Furugård

