
PROTOKOLL

Sammanträde: Styrelsemöte
Tid: Torsdag den 15 okt 2020, kl 19-21
Plats: Videomöte
Närvarande: Mikael Lindh Hök Helena Kaplan

Jonas Markman Pär Båge
Martin Schenström Paul Morel
Henrik Sund Göran Ekman
Henrik Grape (adj) Dan Sone (adj del av mötet)

Frånvarande: Malin Tempelman

1. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes med tillägg av punkt 2 (Adjungering av ny medlem)

2. Adjungering av ny styrelsemedlem
Henrik Grape adjungerades till styrelsen för det kommande året med ansvar för
marknadsfrågor. Henrik är adjungerad till samtliga styrelsemöten men har inte rösträtt.

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

4. Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemöte 2020-09-09 godkändes och läggs till handlingarna.

5. Informations- och rapportpunkter

5.1. Ekonomi
· Helena redovisade det vi så här långt vad gäller ekonomin. 139´av budgeterade 195´

i rabatter har utnyttjats. Svårt att i nuläget se totala läget för säsongen.
· Bra att respektive ansvarig tar ansvar och har koll på sin budget och hjälper Helena

så hon slipper ta hand om alla beslut.

5.2. Administration
· Pär redovisade anmälningsläget. Stort tapp i U14 (framförallt killar födda 2008).

Svårt att veta i U10 och nedåt där det lär komma fler anmälningar när/om det blir
kallare och helst snö.

· Lagledare (saknas U10 och U12), Martin jagar ansvarig U12, Henrik jagar i U10



5.3. Läger
· Uppdatering läget kring Kåbdalis

Kyla på gång och en kritisk massa av barn finns anmälda
· Erbjuda U8 brett till familjelägret enligt underlag

Beslut att erbjuda U8 att följa med utan att behöva vara anmäld till träning för
säsongen. Bör även kopplas till extern marknadsföring, NVP och/eller Saltsjöbladet?
Kanske även film via våra egna kanaler. De som har film på U8s träning kan skicka
till Micke.

· Status/oklarheter övriga läger.
Familjelägret ska planeras under nästa vecka.

5.4. Träning
· Rapport träningskommitté-möte

U8 har haft tränarmöte, U14 föräldramöte

5.5. Tävling
· Tävlingsorganisationen

Finns en hel del luckor, tappade mycket kontinuitet iom förra året
Tävlingsprogrammet utlagt på hemsidan

· FIS-tävlingen är en stor osäkerhet, ansvar ligger hos Carl
· Förslag utveckla Saltis Cup enligt underlag

Beslut att låta tävlingsorganisationen utveckla Saltis Cup utifrån de principer som
Paul redovisade. Kan vara så at vi i år behöver justera upplägg pga Corona.

5.6. Anläggning
· Arbetsdagen gick bra men ganska få plats. Mycket insamlat skrot vilket gav lite extra

pengar (9 000 kr) i kassan. Finns plats och el för laddning av radios och borrar i
lifthuset. Finns även värme installerat för att minska fukten.

5.7. Klubbhusgruppen
· Malin ej på plats

5.8. Gemenskap
· Behöver främst lösas inom grupperna men vi ska övergripande bevaka frågorna från

Styrelsen.

5.9. Marknad
· Skidbytardagen

Andreas behöver ett klartecken, Micke kontaktar honom. Behöver hanteras utifrån
ett Coronaperspektiv.

6. Vinterstadion 2.0
· Beslut om våra dispensansökningar gällande framtida utveckling väntas på tisdag.



7. Övrigt
· Freeride

Dan Sone berättade lite om Freeride som han har drivit i 12 år. Brukar ha mellan 30
och 60 åkare i träning uppdelat på två grupper. Ingen direkt tävlingsverksamhet
utom en del informella event.
God kontakt med föräldrar som också ofta är på plats under träning och fixar med
parken. Har annars mest att göra med anläggning och pistmaskinsgänget för att
hålla snön i parken i gott skick. Körde en del trampolin förra året och testade att
köra på plast i backen. Gick bra men det finns lite utmaningar i hur man lägger ut
det i backen. Behöver monteras på större skivor så att de går att ta bort och lägga
tillbaka vid användning. En fråga är om vi måste ha beslut från kommunen även om
det är något som inte är permanent.
Dan återkommer med ett beslutsunderlag vad gäller önskade investeringar och
Henrik G kan kolla med ByggOle om det finns möjligheter att få lite rabatt vad
gäller byggmaterial.
Tränarläget är under kontroll med tre ordinarie tränare.

8. Nästa möte
Kommande möten:
Måndag 16/11 kl 19-21 via Teams
Torsdag 17/12 kl 19-21 via Teams

9. Mötet avslutas
Micke avslutade mötet

Vid pennan Justeras
Pär Båge Mikael Lindh Hök


