
PROTOKOLL

Sammanträde: Styrelsemöte
Tid: Onsdag den 3:e april 2019, kl 18
Plats: Björnbacken 2, Saltsjöbaden
Närvarande: Håkan Westberg Mikael Lindh Hök

Carl Brusewitz Gunnar Tolf
Lisa Seligson Marie Eneqvist
Göran Ekman Pär Båge
Per Hammarlund Axel Bäck (adjungerad)

Frånvarande: Peter Heuman

1. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes, Axel Bäck adjungerades till mötet

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

3. Föregående protokoll
Pär hade missat att lägga upp senaste protokollet.
Samtliga protokoll sedan årsskiftet behöver godkännas snarast. Pär meddelar när
protokollen ligger uppe på hemsidan.

4. Informations- och rapportpunkter

4.1. Den gångna säsongen
· Axel Bäck redogjorde sina reflektioner och slutsatser enligt uppdrag.

Har träffat tränarna U12-U16 två gånger under säsongen. Har varit med under
träning och stöttat tränare. Har varit en del av träningssektionen men har inte varit
närvarande vid så många tillfällen.
Konstaterar hade varit kul att göra mer men att det var svårt då säsongen går väldigt
fort och många har svårt att hitta tid. Viktigt komma ihåg att mer planering behöver
göras tidigare.
Verkar finnas ett visst missnöje med betalning mm bland tränarna. Behöver ses över.
Ligger vi rätt mot andra klubbar? Finns det andra förmåner vi kan fixa till
ungdomstränarna? Träningssektionen behöver ha någon form av utvecklingssamtal
med ungdomstränarna inför nästa år.
Kan ev behövas lite fler föräldrar på plats på träningar för att hjälpa och stötta UT.

· Försäsong
Satsa på färre läger framförallt för U14 och U16.
Ingen riktig ordning på barmarksträningen. Barmarksträning ska inte underskattas.
En idé att köra samlat alla grupper en gång i veckan. Tas till träningssektionen.

· Träning (tränare, grupper, organisation)
Finns en tydlig struktur i alla åldrar men U10 har haft det extra struligt med mycket
nytt folk. Viktigt med överlämning och kontinuitet.



· Träningssektion som företeelse
Ibland svårt att få alla att dra åt samma håll och se till klubbens helhet mer än
enskilda barns behov. Vi behöver fundera över vilken bemanning det ska vara i
sektionen och hur det ska styras. Marie noterar lite om hur det har fungerat och vilka
justeringar som behöver göras.

· Tävling
Externa tävlingar har fungerat väldigt bra. Vi behöver se över planeringen av Saltis
Cup så att det fungerar för alla åldrar vad gäller underlag och tider.
Väldigt fina resultat överlag under året i alla åldrar.

· Anläggning (drift, underhåll, investeringar)
På det stora hela så har det fungerat väldigt bra, detta trots stora problem under året
med olika saker som gått sönder.
Fräsen på pistmaskinen har gått sönder. Frågan är om det är värt att laga eller om
det faktiskt börjar handla om att köpa ny pistmaskin. Prioriterat område inför
kommande säsong. Ny maskin kostar 6-800 000 kr. Leasing är ett alternativ. Vi kan
få 2-300 000 kr för den gamla maskinen om den är hel.
Liften har fungerat mycket bra i år, få stopp och mindre kostnader.
Vi har sparat mycket el tack vare ny kompressor och lampbyte.
Nytt högtalarsystem på gång.
Familjebacken har fungerat bättre i år med park på höger sida.

· Marknad
Luftkompressorkampanjen har gett ca 25 000. Marknad behöver göra nystart.

· Vinterstadion 2.0
Kommundialog har utvecklats. Fritidsnämndens ordförande på plats under
säsongen. Kommunen vill ha en långsiktig investeringsplan istället för att vi ska söka
pengar varje år. Göran ska ta fram ett förslag.
För att få till ett arrende och slippa polistillstånd för vissa delar behöver vi ev göra
en planändring. Vi jobbar ihop med rodel- och cykelklubben.

4.2. Försäsong -19/-20:
· Planerad försäsong enligt förslag från träningssektion.

Det finns ett utkast till planering. Diskussion om vem som ska sköta
försäsongsträningen.
Ett Juvasläger (U14/U16) före sommaren. Kan ev samköras via alpingaraget.
Eget Juvasläger i september (U12-U16)
Stubai i oktober, behövs nya ansvariga, finns intresse för kortvariant?
Funäs november (U12-U16)
Klubbläger Hamra 6-8 december (U8-U16)
Fartläger december Funäs (U14-U16)

Beslut:
- Planerad försäsong enligt underlag, Marie skickar ut planen för beslut via mail
- Arbetsgrupp för översyn av barmarksträning

Marie, Gunnar och Lisa sätter sig och tar fram ett förslag vad gäller barmarksträning.
- Beslut om vem som driver vår sponsring på klubbkläder från styrelsen.

Håkan skickar underlag till Micke för att ta fram prospekt



4.3. Årskalendern
· Kort genomgång av respektive område. Planering och aktiviteter under

mellansäsong.

Beslut
- Städdag enligt förslag från PH, 12:e maj, inbjudan är utskickad. Vi behöver få bättre

uppslutning.

4.4. Ekonomi:
· U14 lön för UT. Vi föreslår att vi möte halvvägs
· Resultatrapport YTD.

Ser bra ut jämfört med förra året

5. Afterski – Avslutningsfest

Beslut:
- 12:e maj, 17:00. Håkan kollar med Sofia Sjökvist. Förslag Golfklubben.

6. Styrelsearbetet
· Laget runt – hur resonerar respektive ledamot om framtiden?

Per H slutar
Peter behöver ersättas
Valberedningen kontaktar alla ledamöter om roller framöver

· Årsmöte vecka 37 som arbetshypotes

7. Övrigt
· Kommunikation och hemsida.

Vi behöver ta fram rutiner för kommande år
· Vi behöver utse ansvarig för att driva Skidbytardagen som event

Gunnar kollar med Andreas Schuh enl förslag från Knut

8. Kommande möten
8/5 19:00
12/6 19:00

9. Mötet avslutas
Håkan avslutade mötet

Vid pennan Justeras

Pär Båge Håkan Westberg


