
PROTOKOLL

Sammanträde: Styrelsemöte
Tid: Onsdag den 20:e februari 2019, kl 19
Plats: Klubbhuset
Närvarande: Håkan Westberg Mikael Lindh Hök

Carl Brusewitz Gunnar Tolf
Lisa Seligson Marie Eneqvist
Göran Ekman Pär Båge
Jeanette Westberg

Frånvarande: Per Hammarlund Peter Heuman

1. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes, Jeanette Westberg adjungerades till mötet

2. Val av sekreterare och justerare
Pär skriver protokoll, Håkan justerar

3. Föregående protokoll
2 protokoll saknas, Håkan/Carl fixar

4. Informationspunkter
4.1. Marknad

· Arbetet med profilkläder -19/-20
Jeanette Westberg har tagit fram förslag på profilkläder från Sport Design Sweden
Bra priser men inte klubbställ, fartdräkt mm och vi behöver hitta annan leverantör
för detta. Just nu förs dialog med Helly Hansen.
Förslag till kollektion och priser mm tas fram inför beslut på kommande
styrelsemöte.

· Överlämning av marknadsansvar: Peter-Mikael.
Har haft överlämningsmöte och börjat beta av sponsorlistan.

· Status sponsorintäkter
Vi behöver lite mer tänk kring vilka typer av sponsorer vi har och hur vi ska möta
upp dem och hitta vad som passar.
Till kompressorn har vi nu fått in 19 000 kr
Vi behöver en plan för klädkollektionen, antal sponsorer och placering med olika
priser över flera år (3).
Det finns möjligheter till digital annonsering i samband med t.ex. FB-kampanjer

· Status övriga aktiviteter för intäkter
Marknadsföring av Vinterstadion inför sportlov pågår
Dela dela dela

4.2. Tävling
· Genomförda tävlingar.

Parallellen var bra, fullt men alla som ville vara med kom med. 75% externa.
Stockholm race, 125 deltagare. Färre än tidigare år pga ny uppdelning av Sthm Race.
Bra i café.



Saltis Cup. 3 genomförda.
Brist på B-nät, madrasser och högtalare vilket kan behöva tas om hand till nästa år.

· Kommande tävlingar
Mälarcupen 10/3

· LVC-Finaler
· Tidtagare, behöver säkra återväxten. Ser dock ganska ljust ut.

4.3. Träning
Rapport träningssektionen

· Planering för kommande försäsong
Utkast till lägerplan 2019/20 framtagen. Viktigt hålla ihop läger så att vi fyller
lägerplatser.
3 Juvas (maj, juni, september)
Stubai, behövs nya ansvariga
Klubbläger, Vemdalen -> Hamra? Då med gemensam buss för de som vill.
Ev ett andra klubbläger efter sportlovet då kanske även Freeride kan vara med
Till nästa styrelsemöte tar Marie fram beslutsunderlag för lägerplan 19/20
Tränarinventering påbörjats
Håkan påpekade att vi behöver få till bra tränarutbildning för föräldratränare
Vi väntar på förslag från Fredrik Moberg om privata träningar i backen.

· Pågående träning.
Bra fart i alla grupper. Oro att det är lite för få i U8, behöver funderas på till nästa år.
Läge att ta med kompisar och grannar på träningar på sportlovet.

4.4. Ekonomi:
· Rapport YTD.

Ungefär samma takt som förra året inom några tusenlappar
Gunnar återkommer med frågan om investering

· Antal sålda liftkort
Vi behöver ta fram ett mail för att uppmana alla att köpa liftkort, Pär fixar
Lisa beställer skylt till liften

· Överenskommelse med U14 tränare.
Gunnar har inte fått någon respons men diskussion pågår och det finns saker som
behöver tas upp inför nästa år
Av olika anledningar så har det hanterats olika i olika grupper.

· Lisa har gjort ett fantastiskt jobb med att driva in gamla skulder

4.5. Anläggning:
· Höjning av backen.

Bygglovet är klart, arbete kan påbörjas efter säsongen
· Allmän status/kondition.

Per ej på plats
· Donationer, kompressor.

Se pkt 5.1 ovan
· Projekt gamla klubbhuset

Vilar för närvarande

4.6. Kommundialoger:
· Pågående dialoger.

Dialog om långsiktigt stöd från kommunen
· Planerade möten.



Besök av politiker/tjänstemän.
Kultur/fritid kommer hit 5/3. Per och Håkan tar hand om detta.
Miljöpartiets borgarråd önskar komma på besök. Pär tar fram förslag.

5. Beslutspunkter
Inga beslutspunkter

6. Övrigt
Inga övriga punkter

7. Nästa möte
 13:e mars kl 19.

8. Mötet avslutas
Håkan avslutade mötet

Vid pennan Justeras

Pär Båge Håkan Westberg


