
PROTOKOLL

Sammanträde: Styrelsemöte
Tid: Tisdag 15 juni 2021, kl 19.00-21.00
Plats: Videomöte
Närvarande: Mikael Lindh Hök Paul Morel

Helena Kaplan Pär Båge
Martin Schenström Malin Tempelman
Jonas Markman Henrik Sund
Göran Ekman Henrik Grape (adj)
Hans-Fredrik Bengtsson (adj) Ulf Emanuelli (adj)

Frånvarande:

1. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes

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

3. Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemöten 2021-05-10 godkändes

4. Informations-, rapport- och beslutspunkter

4.1. Ekonomi
· Vi ser ut att gå mot ett överskott, lite beroende på Coronastödet och hur mycket

olika reparationer i anläggningen går på.
· Avstämning mot budget visar på att träningen går med lite mer överskott än

anläggning.
· Budget för nästa år. Ökad träningskostnad pga nya träningscheferna.

Träningsavgifter behöver beslutas i augusti.

4.2. Administration
· Nytt år ska öppnas, Pär och Ulf gör det tillsammans.
· Uppdatering av hemsidan inför nästa år göra under sommaren
· Genomgång av gamla skulder
· Klubbens arbetsgivaransvar, formellt är det Mickes ansvar, kan delegeras. Kan vi

hitta stöd från SISU? Micke kollar vidare vad som gäller.
· Krishanteringsplan, vi behöver gå igenom och fundera på vad en plan ska omfatta.

Henrik Grape börjar skissa på ett embryo
· Google drive

4.3. Träning/Läger
· Styrelsen beslutade om följande lägerkostnader för säsongen 2021/2022:

Träning i Sverige: 300kr/dag/person
Träning i övriga Europa: 350-400kr/dag/person (beroende på land)

· Styrelsen beslutade att följande fasta kostnader inte ska belasta respektive läger:



Anthon och Max fasta lön
Billeasing
Liftkort/säsongskort i Funäsdalen
Dock ska läger i övrigt fortfarande gå ihop ekonomiskt

· Träningslägerstruktur:
Lägeransvarig ska upprätta en lägerbudget med tydlig beskrivning av kostnader,
antal åkare samt antal tränare.
Om lägret ej bär sina egna kostnader krävs en avstämning av Martin/Helena för
diskussion om åtgärd

· Samarbete Djurgården
Vi har fått fråga från Djurgården om 2–3 U16-åkare som vill vara med på delar av
vår försäsong (läger) eftersom de har för litet utbud inom klubben. De erbjuder sig
att betala våra ordinarie avgifter. Vi ser positivt på samarbete och hälsar dem
välkomna.
Beslut: Vi erbjuder två paket, antingen fullvärdig medlem med alla avgifter och
plikter eller ett försäsongspaket med egen avgift.

4.4. Anläggning
· Joursnöläggare - mycket administration, svårt kontrollera närvaro, dålig kunskap. En

del av detta arbete kan ersättas av investeringar i anläggningen (fasta rör,
fyllnadsmassor, elskåp mm). Förslag att det finansieras av tillfällig träningsavgift om
200 kr per år i 5 år.
Ersätta trasig pump. 55 kW (som idag) 150 000 kr inkl ombyggnad elcentral eller 75
kW, 210 000 kr inkl ombyggnad elcentral.
Beslut: Ok med ny pump om 75 kW, Jonas och Helena ser över övriga
investeringar/kostnader/avgifter för beslut i samband med budget på nästa möte.

4.5. Valberedning
· Inget nytt

4.6. Marknad
· Svårt få till en ny bilpartner. Jobbar vidare med golfklubben om samarbete. Innebär

ökade kostnader.
· Samtal om förlängning med övriga sponsorer går bra.
· Ny kollektion för två år framåt via Sports Design Sweden är på gång. SDS står för

hela lagerrisken.

4.7. Tävling
· Inget nytt, möte på måndag i tävlingskommittén. Tävlingskalendern ska vara klar i

september.
· Har haft uppstart med tävlingsorganisationen.

4.8. Klubbhusgruppen
· Göran och Malin har fått delvis olika besked vad gäller vem som har ansvar för

yttre underhåll. Göran tar det en vända till med kommunen.



4.9. Vinterstadion 2.0
· Göran har haft möte med arrendeansvarig på kommunen tillsammans med cykel-

och rodelklubben. Finns vissa klagomål från boende på Slalomvägen så processen
drar ut lite på tiden. Klart tidigast i höst.
Utan arrende går det inte att dra igång vidare utredning för framtida utveckling.

· Jonas kollar om vi har papper på vilka typer av massor vi använt för att fylla upp i
backen.

4.10.Gemenskap
· Svårt under Corona, nya tag efter sommaren.

4.11.Utvärdering styrelsearbete
· Viktigt att alla är med när det cirkulerar beslutsfrågor per mejl.
· Ska vi justera mötestiden? Svårt få ner det under 2h.

5. Övrigt

5.1. Årsmötet
Tidigaste datum för årsmöte är den 20:e september om bokslutet ska hinna bli klart.

5.2. Hur tar vi frågan om psykisk hälsa vidare? Viktigt att ta upp på nästa möte.
5.3. Vi behöver fundera på hur Freerides verksamhet ska fortleva

6. Nästa möte
Nästa möte: 19/8 19-21 i Klubbhuset

7. Mötet avslutas
Micke avslutade mötet

Vid pennan Justeras
Pär Båge Mikael Lindh Hök


