
 
    
PROTOKOLL  
 
Sammanträde:  Styrelsemöte 
Tid:     Onsdag den 12:e juni 2019, kl 19-21 
Plats:  Klubbhuset, Vinterstadion  
Närvarande: Håkan Westberg Mikael Lindh Hök 

Gunnar Tolf Lisa Seligson  
Marie Eneqvist  Göran Ekman   
Per Hammarlund  Carl Brusewitz  

 Pär Båge Jonas Markman (adj)  
 
Frånvarande: Peter Heuman   

 
 
 
1. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes  
 

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

3. Föregående protokoll  
Föregående protokoll godkändes 
 

4. Presentation av nya ledamöter 
Jonas Markman, föreslagen som ersättare till Per H på anläggning. Varit med i klubben i fyra 
år. Kört snöläggning sedan dess. 
 

5. Informations- och rapportpunkter 
 

5.1. Tävling 
• Nästa års tävlingskalender är nästan satt. U10 Sthlm race, U14 Mälarcup, U16 ihop 

med JAK (annan ort) samt Saltisparallellen. Försöker få U12 Mälarcup också. 
 

5.2. Anläggning:  
• Planering inför nästa år pågår. Klartecken att fylla på toppen. Kommer även 

förstärka tävlingsbacken ner mot vattnet och jämna ut en del i familjebacken. Nät 
mm ska beställas. 

• Vi bör adjungera in någon från Freeski under ett eller flera möten under hösten för 
att samordna alla möjliga frågor så att vi har en bra samordning. 

• Vi behöver nytt elavtal. Samtal med Vattenfall pågår. 
• Per håller på att undersöka möjligheten att lägga plastmatta i liftspåret. Kostar 280 

kkr inkl moms. 
 

5.3. Administration 
• Hemsidan och SportAdmin uppdateringar påbörjas nu och fixas inför öppning av 

nästa års anmälan mm. 
• Pär kommer ta fram underlag vad gäller vilka arbetsgrupper mm som gäller och 

exakt vilka villkor som gäller vid anmälan. 



 
 

6. Träning 
• Inventering och bemanning tränare kommande säsong? 

Behöver antagligen fylla på med en eller två tränare. Finns önskemål om 
huvudtränare. Aktiv tränare för främst U16 och sammanhållande för ev fler grupper. 
Svårt hitta rätt person och få ekonomi i det. 

• Underlag av översyn för barmarksträning. 
• Axel Bäck kommer börja jobba med ett av landslaget. 
• Behövs mer folk i träningssektionen 
• Saknas ansvarig för Stubai, vilket är ett stort problem. Marie tar fram text som Pär 

hjälper till att skicka ut till U12-U16. Klubblägret bör skötas av gruppernas 
lägeransvariga. 

• Förslag att sälja skidskola till allmänheten. Träningssektionen funderar vidare. 
 

7. Marknad 
• Har haft uppstartsmöte med marknadsgruppen, lite svårt att få bra respons och 

engagemang. 
• Sponsorpaket – erbjudande. Styrelsen godkände enligt underlag. 
• Sponsring – klubbkläder. 
• Frågan om sponsring sak gå till verksamhet eller anläggning. Är det en viktig fråga?  

 
Förslag till beslut: Deadline för när sponsorytor på klubbkläder ska vara spikad. 
Jeanette har datum (mitten på augusti) Micke återkommer med datum till protokollet. 

 
8. Ekonomi 

• Årskalendern.  
Skapa budget ska flyttas från augusti till juni. 

• Genomgång av rapport YTD 
+240 kkr idag jmf med -15 kkr förra året vid samma tillfälle. Träning går back men 
anläggning/drift går plus. 

• Nästa års budget: Just nu budgeterat -80 kkr. Behöver balanseras med ansökan om 
bidrag för anläggning. Dock är träningsbudgeten lagd med vinst. 

• Justering av träningsavgift. 
Budgeterat färre barn i träning (särskilt U16).  
Lisa mailar ut förslag till nya avgifter och förra året som referens 
Beslut via mail för att vi ska kunna öppna anmälan. 
Per förankrar med Freeride 

• Vi kör vidare med Kansliservice som det ser ut idag. Pär jobbar på att förändra med 
kundkorg mm. 

 
9. Vinterstadion 2.0 

• Status och plan för fortsatta dialoger med kommun. 
• Status, dialog – Cykelklubben 

 
Förslag till beslut:  1) Bifalla Cykelklubben att hyra klubbhus förutsatt ok från kommun. 

Godkänt 
2) Bifalla Cykelklubben att anlägga ”pumptrack” bakom övre 
parkering. Se underlag. 
Godkänt 



 
 
10. Årsmötet 

• Påbörja arbetet och förberedelser inför Årsmöte. 26:e september. 
Håkan och Pär tar fram kallelse. 
Pär och Micke korrläser årsrapporter och sammanställer 
 

Förslag till beslut: Enligt förslag presenterat av Håkan. 
 
11. Övrigt 

• Slalomklubben har erhållit ett arv om 400 kkr från Bertil Forsman, tidigare 
idrottslärare på samskolan. Inga skarpa villkor. Vi behöver ta fram en proposition till 
årsmöte på hur vi ska hantera pengarna. 

 
12. Kommande möten  

Nästa möte 21/8 kl 19 
 
13. Mötet avslutas 

Håkan avslutade mötet 
 
 
Vid pennan Justeras 
 
 
 
Pär Båge Håkan Westberg 
 
 


