
PROTOKOLL

Sammanträde: Styrelsemöte
Tid: Måndag den 16 nov 2020, kl 19.30-21.30
Plats: Videomöte
Närvarande: Mikael Lindh Hök Helena Kaplan

Jonas Markman Pär Båge
Martin Schenström Paul Morel
Henrik Sund Göran Ekman
Malin Tempelman Henrik Grape (adj)

Frånvarande:

1. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes

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

3. Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemöte 2020-10-15 saknades på hemsidan. Pär skickar ut till
styrelsemedlemmarna ikväll och synpunkter skickas åter till Pär under veckan.

4. Informations- och rapportpunkter

4.1. Ekonomi
· Status i enlighet med Helenas utskickade underlag

Det finns drygt 50 000 kr i icke utnyttjade rabatter som vi kan disponera när det
passar.

· Viktigt att hålla koll på vilka minskade intäkter pga Corona som vi kan söka bidrag
för. Läger, tävlingar skidbytardagen mm

· TurtlePay har bestämt att de inför en avgift om 1 % från årsskiftet. Micke och
Henrik tar kontakt med Stellan om hur det ska fungera

4.2. Administration
· FIS åkare

Vi har haft för dålig koll på våra FIS-åkare och behöver bli bättre på att nå fram med
information om vad som händer i klubben och se till att de betalar sina
medlemsavgifter vilket är en förutsättning för få tävla i FIS och för att försäkringar
ska gälla. Henrik har nu skapar en FB-grupp. Pär ser till att de läggs in i SportAdmin.

· Lagledare (saknas U12) Micke har mejlat ut. Martin jagar men får dåligt med
respons. Micke och Henrik S får kalla till föräldramöte och tvinga fram en lösning.

4.3. Marknad
· Sponsorlistan har gåtts igenom och Henrik och Micke har börjat kontakta gamla och

nya sponsorer. Rullar på relativt bra utifrån förutsättningarna



· Arbetar på aktivitetsschema, sponsorkategorier enligt neden:
Kläder; Skyltar / exponering; Entreprenad – anläggning, Billeverantör; Utrustning
skidåkning / bil / material övr; Service leverantör – utrustning; Lokala Saltis bolag
generellt; Livsmedel - cafe drift och tävling

· Vill gärna ha in tips på nya ev sponsorer
· Skidbytardagen utvärdering, vi borde kunna sälja mer till medlemmar, finns bra

utrustning upp till U12 samt fartskidor även för äldre. Merch vore bra sälja utanför,
även vid inlämning på fm. Bra med färre människor inne samtidigt.

4.4. Läger
· Nya restriktioner från 24/11, påverkar inte läger nu till helgen.
· Vi får avvakta nästa Funäsläger vad gäller ev nya instruktioner från Svenska

skidförbundet. Vi behöver antagligen ta beslut om någon vecka.

4.5. Träning
· Finns en diskussion om vi kan ha en del av fysträningen inomhus. Fråga både om

ekonomi och Corona-restriktioner.

4.6. Tävling
· Saltis Cup input från konsulterade

Tidtagning ser inga problem med nytt upplägg. Med ett åk per grupp så kan man
köra ett gäng hela kvällen och byta mellan olika dagar istället. I övrigt relativt
positiva reaktioner. Vi ser positivt på att tävlingskommittén fortsätter arbetet med att
utveckla formerna.

· Saknar folk i organisationen, bl.a tävlingsledare U12 samt viss tidtagning.
Diskussion med andra klubbar om tävlingar och Corona pågår. Möte imorgon.

4.7. Anläggning
· Allt nödvändigt arbete i backen är nu klart, liften servad och stockar har lagts ut

bredvid liftspåret för att säkra de massor som ligger där.
· På torsdag ska Micke m.fl. träffa NVP för intervju nere i backen och fota med

snötunnorna.

4.8. Vinterstadion 2.0
· Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ska ta upp frågan om dispenser gällande vår

verksamhet inom naturreservatet.
· Freerides önskemål om plastbacke. Pär, Göran tar bollen med Dan. Måste få ett

godkännande av kommunen innan det ska läggas ut i backen.

4.9. Klubbhusgruppen
· Listor på extra ungdomar, behöver uppdatera pärm, kalla till möte, beställa liftkort.

Jonas ska lämna gasolgrill. Problem med belysning vid grillplatsen, Jonas kollar om
det finns en bra armatur.

4.10.Gemenskap
· Inställt pga Corona…

4.11.Utvärdering styrelsearbete
· Funkar formatet vi jobbar?

Mail, möten, inte alla på allt, alla på mycket



Åsikter och önskemål?
Generellt var alla positiva till nuvarande mötesform och kommunikation inom
styrelsen.

5. Övrigt
Vem öppnar backen – formellt är det ordförande som godkänner ett öppnande av
backen.

6. Nästa möte
Kommande möten:
Torsdag 17/12 kl 19-21 via Teams

7. Mötet avslutas
Micke avslutade mötet

Vid pennan Justeras
Pär Båge Mikael Lindh Hök


