Styrelsemöte ‐ Särö Kulturarvs Vänner

2018‐02‐01

Närvarande:
Madeleine Nilsson, Monica Neptun, Viviann Kempe, Viveca Hansson Gidlund, Viktoria Dahl

Mötesprotokoll
1.
2.
3.
4.

Mötet öppnas
Val av sekreterare. Viktoria Dahl
Val av justeringsmän. Madeleine Nilsson & Monica Neptun
Årets tema. Särö i Konsten.
Föreläsning: Arne Pinéus
Datum: 2 september 2018
Antal föreläsningar: 2 stycken. (Intro film, Björn Alarik samt Arne Pinéus)
Förslag: Registrering 10.30, Föreläsning 11.00, lunch 12.30, föreläsning 14.00.
Ny inbetalningskort. 400 stycken. Går med posten samt bifogat brev.
Plats för fotoutställningen: Övre plan.
Stativ lånas av Säröhus för tavlor. Avgränsning sätts upp så att ingen kan röra eller
snubbla på stativbenen.
Fast utställning med Säröhistorik. Viktoria tar fram pris på rollups som kan
återanvändas varje år.

5. Övriga frågor:
Bjud in press. GP, Norra Halland, Kungsbacka‐Posten.
Pressmeddelande samt historik om tidigare möten.
Mindre budget för att starta en Facebookkampanj för att sprida info om temadagen.
Förslagsvis rullar den juli, augusti.
Inbjudan skickas i juni mellan skolavslutning samt midsommar. I år testar vi att skicka
inbjudan tidigare. Inbjudan delas ut i brevlådorna.
Nya datum för möten:
22 februari – Inbetalningskort
15 mars – fotoutställning. Ta fram koncept och bilder.
26 april – Årsmöte
Betallösningar:

Avgifter via Payson per transaktion 3 kr fast avgift + 3%
Så om vi vill att medlemmarna skall betala online så blir förlusten för oss per
medlemskap på 170 kronor 8.10 kronor.
Om vi vill ta ut en avgift på 50:‐ i samband med registreringen online så kostar det
både för bokningssystemet vi använder samt paysons avgifter.
Alltså:
SimpleSignUp tar per transaktion: 2 kr fast avgift + 1,5 kr
Tillkommer gör också payson.
På 50 kr blir det 7.25 kr.
Men vi slipper hanteringen på de medlemmarna.
Viktoria ringde och pratade med payson.
Systemet är väldigt användbart för webbshopar osv.
För föreningen kan man se det som en tjänst mot kunden som enkelt vill betala med
kort.
Pengarna hamlar på ett paysonkonto och blir sedan förflyttade till föreningens
bankkonto.
Så hanteringen för Viveca blir inte lättare.
Förslag:
Vi kan utveckla hemsidan och att de registrerar sig där och betalar ut sig.
Vi samlar all info vi vill ha. Namn, e‐mail, adresser osv. De betalar sedan ut sig online
(Payson). Där kan vi också styra hur många man kan vara i ett familjemedlemskap.
(Max 2 vuxna osv….)
Förslag som ligger kvar från tidigare möte:
Inköp av plastbackar till vårt material.
Dropbox (onlinehanteringa) för våra dokument.
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