
 

    
PROTOKOLL  
 
Sammanträde:  Styrelsemöte 
Tid:     Tisdag 31:a mars 2020, kl 19-21 
Plats:  Videomöte  
Närvarande: Mikael Lindh Hök Helena Kaplan  
 Marie Eneqvist Lisa Seligson  

Jonas Markman Pär Båge   
Göran Ekman  
Henrik Sund (adjungerad under delar av pkt 5) 

 
Frånvarande: Carl Brusewitz  Håkan Westberg 
 
1. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes 
 

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

3. Föregående protokoll  
Protokoll från styrelsemöte 2020-02-19 godkändes 
 

4. Informations- och rapportpunkter 
4.1. Tävling 

• Carl ej på plats 
 

4.2. Anläggning:  
• Städdag i vår – 16:e maj, Pär lägger ut på hemsida och via FB 
• Inget behov av ny information 
• Jonas behöver ta upp diskussion med Freeride om plast i backen i enlighet med 

föregående protokoll 
• Försäkringspengar för påkörning av liftstolpen har kommit in. Återstår att lösa 

självrisken med åkeriet 
• För att få elskattebidrag behöver vi ska en egen förening för snöläggningen och det 

måste ske i industrimässigt och att det för oss är relativt lite pengar i förhållande till 
arbetsinsatsen. Därför beslutade vi att inte söka bidrag. 
 

4.3. Marknad 
• Plan för årets sponsorer även nästa år? Nya skyltar finns vid klubbhuset. Micke ska 

lägga ut tack till alla sponsorer och påbörja diskussion inför nästa år. 
• Alla sponsorer har betalat utom 2 som inte är fakturerade ännu. Helena kollar med 

revisorn om det går att periodisera intäkten. 
 

5. Träning 
• Status träningssektionen 

Vilka ska sitta i träningssektionen? Vi måste få till en grupp som fungerar ihop och 
inte bara köra sina egen agenda. Marie kallar till ett möte med träningssektionen för 
att få igång arbetet inför nästa säsong. Tar med sig underlag till nästa styrelsemöte. 



 

• Ang kritiken från U14 så behöver vi fundera mer kring hur vi tillsätter lagledare och 
dessutom bli bättre på att kommunicera hur arbetet i klubben bedrivs. Håkan har 
enl Micke skrivit ett utkast till svar som vi får se över innan det skickas ut. 

• Vidare diskussion kring avgift? 
Helena och Lisa har börjat titta på hur vi kan fördela en kompensation till 
medlemmarna (i form av innestående avgift). Skidlekis kompenseras till fullo, övriga 
grupper behöver analyseras innan vi vet hur mycket som kan återföras. Viktigt att vi 
är transparenta och redovisar hur vi tänkt i detta. 
Beslut: Skidlekis kompenseras till fullo 

• Försäsongsplan 
Identisk med förra året vad gäller antal läger och upplägg. 
Stort behov av en eller flera samordnande lägeransvariga. 
Hur ska vi köra höstlovsläger? Behov av en enkät så vi vet vad våra medlemmar vill 
ha. Micke kan dra i det med stöd av andra. 

• Barmarksträning, förslag från Träningssektionen, se bifogad presentation. 
Förslag att det ska ingå för barn födda 04, 05, 06 men att FIS-åkare som vill vara 
med ska betala en avgift om 1 000 kr. Fystester och träningsprogram från Moberg 
behöver inte ingå för FIS. Totalkostnad 25 000 plus 250 kr/h för Max och Fabian. 
Henrik uppdaterar underlag och skickar till Pär som skickar vidare till styrelsen för 
formellt beslut under morgondagen. 
 

6. Ekonomi 
• Se diskussion om avgifter under punkt 5 ovan 

 
7. Vinterstadion 2.0 

• Göran återkommer gärna med en presentation inför nästa möte. Göran har haft 
möte med olika förvaltningar och politiker i Nacka. Göran efterlyser en 
sammanställning av vilka investeringar som kan tänkas behövas framöver om vi ska 
realisera idén om Vinterstadion 2.0 

 
8. Övrigt 

• Tenson erbjuder racekollektion. Pär skickar till Jeanette Westberg 
 

9. Nästa möte 
Nästa möte 22/4 kl 18-21 Strategimöte, viktigt att alla bollar in till Håkan för agendan. 
Kallelser skickas ut via SportAdmin 

 
10. Mötet avslutas 

Micke avslutade mötet 
 
Vid pennan Justeras 
Pär Båge Lisa Seligson 
 


