
PROTOKOLL

Sammanträde: Styrelsemöte
Tid: Onsdag den 8:e maj 2019, kl 19-21
Plats: Klubbhuset, Vinterstadion
Närvarande: Håkan Westberg Mikael Lindh Hök

Gunnar Tolf Lisa Seligson
Marie Eneqvist Göran Ekman
Pär Båge

Frånvarande: Peter Heuman Carl Brusewitz
Per Hammarlund

1. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes

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

3. Föregående protokoll
Marie har skickat ut mejl från träningssektionen. Beslut på mötet att godkänna försäsongen
enligt utskick. Håkan, Pär, Marie, Göran och Micke var på plats för beslut.
Två senaste protokollen godkändes.

4. Informations- och rapportpunkter

4.1. Träning
· Planering av försäsong, beslutat enligt presenterat förslag av Träningssektionen

genom Marie.
· Arbetsgrupper för att driva Stubai och klubbläger

Marie har inte fått någon respons. Marie frågar Christian Geissler och Lisa frågar
Jens Cedwall. Fredrik E bokar trasséer i juni.

· Senaste från träningssektionen, utvärdering respektive grupp/tränare enl utskick
Möte med alla tränare planerat imorgon. Just nu ser det ljust ut med tränare inför
nästa år. Vi behöver rekrytera minst 1 kanske fler tränare. Enkäter utskickade till alla
grupper om föregående års träning. Vi har fått in ett 80-tal svar.
Förbättrad vidareutbildning av ungdomstränare. Ev en extra dag i samband med
familjelägret.

· Hur kan vi hitta nya målgrupper. Endagarsträning, U16+, Masters, skidskola?

4.2. Tävling
· Carl ha fixat priser inför prisutdelning på söndag

4.3. Anläggning:
· Per har skickat ut plan inför städdag

Bevaka möjlighet att få tillbaka energiskatt pga försäljning av snö.



4.4. Marknad:
· Projekt ”Luftkompressor” – avslutat, exponering av givare?

Vissa är fakturerade men inte alla.
· Status klubbkläder/profilkläder

Jeanette har fått alla skisser för godkännande. Ross verkar inte kunna leverera
fartdräkter och zip-byxor. Alternativ undersöks.

· Paketering av sponsring/klubbkläder, arbetsgrupper marknad
Arbetsgrupp igång, Jeanette W länkar mot kläder

· Efterträdare till Knut att driva skidbytardagen
Gunnar tar kontakt med Andreas Schuh enligt förra protokollet

4.5. Ekonomi:
· Genomgång av rapport YTD

Ser fortfarande bra ut. Läger har gått betydligt bättre än tidigare år. Lönekostnad
lägre. Investeringar tas mer på avskrivning över 3-5 år istället för direktavskrivning
som tidigare (höga investeringar i år). Plan att skriva av gamla fodringar, som vi inte
kommer få in, om utrymmer finns.

· Kommande arbete med bokslut.
Lisa och Gunnar är på bollen och Lisa tar kontakt med Revisorn och kollar om vem
som tar fram redovisningen.

· Påbörja process och arbete med budget -19/-20
Lisa initierar kommande budgetprocess och involverar löpande personer efter behov
till nästa möte.

5. Vinterstadion 2.0
· Status och plan för fortsatta dialoger

Det går lite trögt på kommunen. För att få arrende behövs ny detaljplan. Finns dock
inget pågående arbete med det i kommunen just nu, sannolikt svårt med resurser.
Finns det en annan väg?
Göran behöver två senaste boksluten, Gunnar skickar till Göran.

· Status, dialog – Cykelklubben
Håkan har pratat med Jesper Svegby. Cykelklubben växer så det knakar (100+),
behövs ett samarbete med Slalomklubben. Vi kan hyra ut klubbhuset i andra hand
under sommaren. Rodelklubben är lite svajig nu, ev åker rodel ut ur RF.
Håkan och Göran träffar cykelklubben och diskuterar vidare samarbete.

· Göran har även dialog med grannarna.

6. Afterski – Avslutningsfest
· Blir inget event den 12:e pga missuppfattning med golfklubben.
· Förslag att lägga det på Holmen. Håkan pratar med Joey om datum mm.

7. Årsplanen
· Alla uppmanas att se över Årsplanen för respektive område och period för att

säkerställa att vi ligger i fas.
Valberedningen jobbar på att ersätta Gunnar, Peter och Per.



8. Övrigt
· Sportchef, chefstränare? Hur ska vi se på klubbens satsning på elitsatsning och var

ska gränsen gå för klubbens bidrag. Ev bör frågan beredas och tas upp på årsmöte
framöver.

· Behov av nya medlemmar – kampanjer inför nästa säsong. Behöver diskuteras på
kommande möten.

9. Kommande möten
12/6 19:00

10. Mötet avslutas
Håkan avslutade mötet

Vid pennan Justeras

Pär Båge Håkan Westberg


