Bestyrelsesmøde den.18 Januar 2018
i Scleroseforeningen Morsø og Thisted
1. Gennemgang af tidsplan for Rap
om kap (opgavefordeling)

2. Planlægning af de kommende
arrangementer.

3. Videre drøftelse af nyt tiltag for
nye medlemmer i foreningen.

4. Nyt fra formanden.

Vi læser op på, hvad der blev skrevet af ris og ros
fra september mødet i bestyrelsen.
Der skal som hovedregel sælges lodsedler i Thy
og på Mors.
Man skal passe på med ikke at stå på samme plet
hver gang man sælger, så kunderne ikke bliver
trætte af os.
Der laves en liste over medlemmer der evt. vil og
kan samle ind i de forskellige områder.
Der laves en tidsplan for Rap om Kap 2018.
Parkinson foreningen vil gerne være med til vores
arrangement omkring balancevesten og vil
samtidig gerne invitere os med til et foredrag
med en psykoterapeut der vil tale om, hvordan
man takler modgang i tilværelsen og herunder
også hvordan det er at få en kronisk sygdom.
Jesper vil spørge andre foreninger om de vil være
med til vores cannabis arrangement, da vi synes
det kan gavne mange andre med div. Kroniske
sygdomme. Hvis vi f.eks. er 5 foreninger der går
sammen, kan vi på sigt også trække større navne
til.
Balancevest og Cannabis arrangement – Vi skal
have noget i avisen, så vi kan trække noget
opmærksomhed. Specielt Cannabis ku være godt,
da det er et dyrt arrangement.
Mht. balancevesten kan man evt. skrive til
leverandøren om de har info vi kan bruge i en
annonce i avisen.
Jesper kontakter Tina Horsted om hun har noget
info vi kan give videre til avisen ang. cannabis
aften.
Facebook opslaget omkring cannabisaftenen skal
kunne deles.
Pris for medlemmer til balancevest arrangement
inkl. Mad – 75kr
Pris for ikke medlemmer inkl. mad - 140kr
Pris for medlemmer til cannabis arrangement
inkl. mad – 75kr
Pris for ikke medlemmer inkl. mad – 200kr
Vi skal have fundet udad, hvornår vi har luft til
det. Vi synes ikke vi i skrivende stund har
overskuddet – så vi tager det op igen primo
September.
Jesper har snakket med Sparekassen Thy.

5. Gennemgang af foreningens
økonomi.

6. Eventuelt.
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Rap om Kap regnskabet gennemgås.
Annoncering af Rap om Kap er en smule dyrt. Vi
skal spørge om der evt. kan gives en rabat nu vi
annoncere i 3 forskellige aviser.
Der laves ca.45.000kr i overskud på Rap om Kap
arrangementet, hvoraf dette beløb skal deles
imellem lokalforeningen og hovedforeningen.
Gennemgang af bon-box bøtter 2017.
Bestyrelsesmedlemmerne gennemgår
resultatopgørelse (udkast af årsregnskab).
Der diskuteres om vi evt. skal bruge Erslev slagter
i stedet for Øst Vildsund. Prisen er billigere end
på Øst Vildsund – her tænkes på Hyggeaften.

