
 
    
PROTOKOLL  
 
Sammanträde:  Styrelsemöte 
Tid:     Onsdag den 22:a januari 2020, kl 19-21 
Plats:  Klubbhuset, Vinterstadion  
Närvarande: Håkan Westberg  Helena Kaplan  
 Mikael Lindh Hök Lisa Seligson  

Marie Eneqvist Jonas Markman  
Carl Brusewitz Pär Båge 

 
Frånvarande: Göran Ekman 
 
 
1. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes  
 

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

3. Föregående protokoll  
Protokoll från styrelsemöte 17/12 godkändes 
 

4. Informations- och rapportpunkter 
4.1. Tävling 

 Status tävlingskalendern 
Externa tävlingar 
All Mälarcup stryks, fokus på LVC. Stor skillnad mellan klubbarna om fokus ska 
ligga på träning eller träning framöver. 
En LVC-helg i Sundsvall är planerad nu i helgen, förslag på en till LVC-helg den 8-
9/2 men det är svårt att hitta arenor. Kanske utöka till 3 dagar. Finns även förslag 
att köra ytterligare en tävlingshelg efter sportlovet. 
U10-tävlingar stryks tsv 
Saltis tävlingar 
Saltisparallellen stryks sannolikt, svårt att flytta till annan ort. 

 FIS-tävling 20/21. Förslag att klubben ska anordna en FIS-tävling nästa säsong. 
Carl tar fram beslutsunderlag till nästa styrelsemöte 

 Förslag från tävlingsledarna om nytt upplägg för Saltis Cup. 
- Blanda killar och tjejer i startordningen 
- Redovisa resultat i bokstavsordning 
- Utse en övergripande tävlingsansvarig för att förbättra tidshållningen 
- Se över rutiner för bansättning så att tid kan sparas. (sätta parallellt, behålla 
bansättning mellan klasser mm). 
Styrelsen beslöt att bifalla förslaget 

 Förslag om KM på annan ort. Given del av ett ev andra klubbläger. Annars får vi 
återkomma till frågan på nästa möte. 
 

4.2. Anläggning:  
 Rådande väderläge – vad tror vi. 

Snöläggning måste vara avklarad till sportlovet, behövs 4-5 dagars ihållande kyla 
senast vecka 7/8 



 
 Behov av information till medlemmar om hur vi tänker, Micke sätter ihop ett 

medlemsbrev med input från träningssektionen, anläggning, ekonomi mm 
 

4.3. Marknad 
 Micke har träffat Stella om vad de får för sin sponsring. 
 Sponsorernas erbjudanden behöver kommuniceras bättre ut mot medlemmarna. Pär 

och Micke tittar på det. 
 Sponsorernas loggor bör läggas in i våra brevmallar 

 
5. Träning 

 Barmarksträning bör fortgå inom grupperna. Körs i U14 och U16 redan. Kostnaden 
ingår i träningskostnaden. 

 Vi tittar på möjligheten att ordna ett större gemensamt läger efter sportlovet 
 Diskutera behov av uppdaterat direktiv från styrelse till sektion. 

Vi behöver klubba ett nytt direktiv i marsmötet. Förslag att ha en sammankallande 
och en representant per grupp (exkl skidlekis). Marie och Håkan jobbar vidare med 
utkast. 

 Bjuda in träningssektion till styrelsemöte. 
 Uppföljning av försäsong. 

Har fungerat generellt bra. 
 Bemötande av träningsläger med avgifter och kostnader är avklarat 
 Preliminär lägerplan för 20/21 

Bokat två helger i Oslos nya inomhusanläggning (istf Juvashytta) 
Gustaf Kellner tittar på alternativ till Stubai 
Prelbokat klubbläger i Hamra, 4 dagar första helgen i december (samma helg som i 
år) 
 

6. Ekonomi 
 Allmän uppdatering. 

Pistmaskinen är såld 
Driften går bra 
I övrigt är budgeten väldigt oklar med tanke på vädersituationen 

 Helena har nu tagit över fullt ut från Gunnar 
 Alla fakturor till info@saltisslalom.se  

 
7. Vinterstadion 2.0 

Göran inte på plats, frågan vilar 
 
8. Övrigt 

 Hur ska vi få till klubbsammanhållningen när det ser ut som det gör. Micke bollar 
tillbaka med lagledarna. 
 

9. Nästa möte 
Nästa möte 19/2 kl 19 
Kallelser skickas ut via SportAdmin 

 
10. Mötet avslutas 

Håkan avslutade mötet 
 
Vid pennan Justeras 
Pär Båge Håkan Westberg 


