
PROTOKOLL

Sammanträde: Styrelsemöte
Tid: Onsdag den 23:e oktober 2019, kl 19-21
Plats: Klubbhuset, Vinterstadion
Närvarande: Håkan Westberg Mikael Lindh Hök

Helena Kaplan Lisa Seligson
Marie Eneqvist Göran Ekman
Pär Båge

Frånvarande: Jonas Markman Carl Brusewitz

1. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes

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

3. Föregående protokoll
Protokollet från senaste mötet inte justerat av Håkan.

4. Informations- och rapportpunkter
4.1. Tävling

· Carl ej närvarande

4.2. Anläggning:
· Jonas ej närvarande

4.3. Marknad
· Vi har fått ett antal sponsorer för säsongen, båda gamla och nya varav de största är

Meds, Turtle Pay, Upplands Motor och Saltsjö Pir.
· Svenska alpina kommittén har ett projekt med Vattenfall, klimatbacken.

Tanken är att barnen har en barmarksutmaning för att samla in pengar (x kr
/höjdmeter t.ex.) och där Vattenfall lägger till 20% extra.

· Upplands motor kör event där vi ska vara med och stå i monter 9-10/11. Behövs
bemanning och idéer till bra aktiviteter i vår monter.

5. Träning
· Jonas Nyberg med erfarenhet av juniorlandslaget är signerad för att stötta på läger

och stötta tränare i mån av tid.
· Vi behöver få lite bättre styrning vad gäller träningssektionens arbete. Håkan och

Pär tar fram förslag till nytt direktiv till nästa styrelsemöte.
· Genomförda föräldramöten. Alla utom U8 och skidlekis har haft föräldramöten.
· Skidskola i Saltisbacken? Frågan tas upp på nästa styrelsemöte
· Lägeravgifter

Beslut att det är ok att ta ut en förhöjd träningsavgift (100 kr) för de som inte
köper helt paket.
Beslut att godkänna priser för klubblägret enligt Lisas förslag.



6. Ekonomi
· Årets budget, vi behöver gå lite plus på läger och vi behöver ha täckning på

investeringar i backen. I dagsläget är det under kontroll.
· Alternativ betalningslösning enligt uppdrag från årsstämman. Mikael och Pär har

träffat Turtle-Pay som har presenterat ett bra upplägg för klubben.
Beslut att testa Turtle Pay till klubblägret och övriga läger fram till jul i första hand.

· Hantering av Arv Bertil Forsman.
Beslut att låta Håkan prata med Paul Morel om han kan leda en grupp som tar fram
ett förslag till hur vi ska hantera Bertil Forsmans arv.

7. Vinterstadion 2.0
· Kommunen vill träffa oss i slutet av november och diskutera våra

investeringsplaner. Jonas Markman behöver gå igenom tidigare lista och se till att
den är uppdaterad. Göran tar med sig skisser på nytt hus.

8. Övrigt
· Skidbytardagen, söndag 17/11. Andreas Schuh leder arbetet.
· Freeride borde ha någon adjungerad till styrelsemötena. Pär snackar med Dan Sone.

9. Sammanfattning och nästa möte
Nästa möte 20/11 kl 19
Kallelser skickas ut via SportAdmin

10. Mötet avslutas
Håkan avslutade mötet

Vid pennan Justeras
Pär Båge Håkan Westberg


