
 

    
PROTOKOLL  
 
Sammanträde:  Styrelsemöte 
Tid:     Onsdag den 22:a april 2020, kl 19-21 
Plats:  Videomöte  
Närvarande: Mikael Lindh Hök Helena Kaplan  
 Marie Eneqvist Lisa Seligson  

Jonas Markman Pär Båge   
Carl Brusewitz  Håkan Westberg  

 Göran Ekman  
 
Frånvarande:  
 
1. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes 
 

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

3. Föregående protokoll  
Protokoll från styrelsemöte 2020-03-31 godkändes 
 

4. Informations- och rapportpunkter 
4.1. Förbereda skifte av säsong -20/-21 

 Följa upp den gångna säsongen -19/-20 
 Planera och förbereda försäsong -20/-21 
 Läger och tränare  
 Nästa steg med träningssektionen? 
 Strategimöte 14/5 18-21 

Håkan skickar underlagsmaterial till Pär som lägger upp inför mötet 
Förslag att vi kör på Vår Gård 

 
4.2. Anläggning:  

 Städdag i vår – 16:e maj 
Pär lägger ut på hemsidan och FB 
Mindre jobb än vanligt, Jonas kollar med Mattias och Per om vad som behöver 
göras. Ev behöver det göras en del på klubbhuset. Vi noterar särskilt att vi ska göra 
detta i linje med rådande Coronarelaterade restriktioner. 
 

4.3. Marknad 
 Micke ska ringa runt och stämma av inför nästa år 
 Vi ska kolla upp kick-back från olika sponsorer 

 
5. Träning  

 Fysträning med Moberg 
Infomejl med datum och kallelse till första tillfället har gått ut. Kan behöva 
påminnas så att det inte glöms bort. 



 

 Planera fysträning löpande under/innan försäsong på snö. Viktigt att vi kan komma 
igång tidigt i år, helst redan i augusti. U16 fortsätter med Moberg. Förslag att 
U12/U14 kör gemensamt under försäsongen, U16 ansluter när Mobergs träningar 
är slut. U8 och U10 kör mer enstaka tillfällen av samkvämskaraktär. 
 

6. Ekonomi 
 Det mesta av årets ekonomi finns nu bokfört även om det kan dyka upp 

mindre poster framöver.  
 Vi kommer kunna ge delar av träningsavgiften tillbaka till medlemmarna i 

form av reducerad avgift nästa säsong. Målet är att året ska sluta med ett 
nollresultat. Helena och Lisa tar fram underlag för beslut när bokslutet är 
klart. 

 
7. Vinterstadion 2.0 

 Göran har tillsammans med Jesper Svegby (cykelklubben) träffat olika delar av 
kommunen och responsen är positiv. Återstår att träffa naturskyddsansvariga, vilket 
är inbokat imorgon. Det svåra är att i nästa steg konkretisera en investeringsplan 
ihop med övriga intressenter i området. Håkan tar hjälp av Micke och Jonas för att 
se över vår klubbs långsiktiga önskemål i området. 

 
8. Övrigt 

 Kenneth på Markstruktur (som utförde uppfyllnaden förra året) erbjuder oss 300 
m3 massor från en sprängarbeten på Älgö kostnadsfritt. Förslag att massorna läggs 
vid pistmaskinsgaraget vilket ryms inom det marklov som vi redan har. 
Styrelsen beslöt att godkänna detta 

 Freeride har återkopplat med info kring plastbacke men det behöver sammanfattas 
till ett beslutsunderlag om vi ska kunna komma vidare i frågan. 

 Bryggor för Jolleskoj. Vi har fått en fråga från Jolleskoj om de kan lägga flytbryggor 
nedanför backen och nyttja som bas för sin verksamhet under sommaren. Vi tycket 
det var helt i linje med intentionen att området ska leva hela året och har inga 
invändningar så länge som kommunen godkänner det.  

 Inventering i alla områden inför nästa års budget, gäller framförallt anläggning, 
träning och tävling. Lisa behöver underlag och skickar ut e-post till ansvariga. 

 Valberedningen har påbörjat arbetet inför nästa år och kommer höra av sig till alla 
ledamöter enskilt för att stämma av säsongen. 
 

9. Nästa möte 
Nästa möte 14:e maj kl 18.  
 

10. Mötet avslutas 
Micke avslutade mötet 

 
Vid pennan Justeras 
Pär Båge Håkan Westberg 
 


