Scleroseforeningen Morsø og Thisted
Bestyrelsesmøde
D. 12/10-2020
Tilstede: Anja, Lene, Helene, Marianne, Eva, Jeanette, Arne, Jens, Poul
Afbud:
DAGSORDEN

REFERAT

1.
Konstituering af bestyrelsen

Næstformand: Poul
Sekretær: Helene og Jeanette
Tovholder i arbejdsgrupper:
- Marianne er valgt for medlemsaktiviteter
- Der er ikke valgt en tovholder endnu for
indsamlinger/events. Det sættes på et punkt til
næste bestyrelsesmøde.

2.
Gennemgang af forretningsorden

Alle havde læst forretningsordenen på forhånd. Denne er
nu blevet underskrevet.

3.
Nyt fra formanden

-

-

Michael Freund har inviteret til online teammøde
for alle bestyrelser i denne region d. 21. oktober kl.
19 – 20.30 hvor der informeres om den nye
forretsningsorden mm. Poul, Marianne, Jens, Lene
og Anja deltager.
Anja deltager virtuelt i delegeret møde 21. nov.
Inden nytår indkaldes der til møde med Michael
Freund igen, dog kun for vores bestyrelse.
Nærmere info kommer senere.

4.
Foreningens økonomi
- Kassererens adgang til
netbank

- Vi har pt ingen adgang til bankkonto. Bestyrelsen har på
mødet underskrevet papirer til Sparekassen Thy, som Anja
sørger for bliver afleveret. Der gives adgang til Anja og
Jeanette.
- Anja sørger for at Jeanette får adgang til
økonomisystemet.
- Anja overdragede den kontant beholdning til Jeanette.
- Jeanette stemmer alt af (bogføring og kontant
beholdning) lige så snart hun har modtaget alle koder.
- Det er desuden aftalt at vi skal have oprettet mobilepay til
foreningen. Jeanette er tovholder. På sigt skal alt tilmelding
overgå til Nem-tilmeld, som hovedforeningen har meldt ud
at vi skal bruge.

5.
Fastsættelse af de kommende
bestyrelsesmøder
- Datoer samt rammen for afholdelse

- Det er aftalt at vi holder møde skiftevis på Mors og i Thy.
På den måde kan vi spare lidt penge. Møderne afholdes
som følgende:
- Mandag d. 11. januar 2021 kl. 19.00 på Mors

af møderne

6.
Eventuelt

- Mandag d. 12. april 2021 kl. 19.00 i Thy
- Tirsdag d. 15. juni 2021 kl. 19.00 på Mors
Poul er ansvarlig for lokation på Mors og Marianne er
ansvarlig for lokation i Thy.
-

-

-

Vi har ca. 80 gevinster til at stå fra Rap om kap,
som desværre blev aflyst i år. Det er aftalt at Eva
sørger for at de står samlet et sted. Der drøftes om
der skal afholdes livestreame bankospil, auktioner
mm.
Marianne er tovholder og arbejder videre med det.
Der blev snakket om at lave et julekort til alle
medlemmer i lokalforeningen. For at vise at vi er
her endnu, da vi ikke må lave arrangementer i
resten af 2020 grundet Covid-19. Alle synes det var
en god idé. Anja sørger for at skrive brevet.
Dernæst bliver den mailet ud til alle dem som har
mailadresse og resten sendes i et fysisk brev.
Punkt til næste bestyrelsesmøde: Aktiviteter
(herunder dagligstuemøder mm.)

