
 

    
PROTOKOLL  
 
Sammanträde:  Styrelsemöte 
Tid:     Torsdag 4 feb 2021, kl 19.00-21.00 
Plats:  Videomöte  
Närvarande: Mikael Lindh Hök Henrik Sund  

Helena Kaplan Pär Båge 
Martin Schenström Malin Tempelman  
Henrik Grape (adj)  

 
Frånvarande: Jonas Markman Paul Morel  

Göran Ekman 
 
1. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes 
 

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

3. Föregående protokoll  
Protokoll från styrelsemöten 2021-01-13 godkändes. 
 

4. Informations- och rapportpunkter 
 

4.1. Anläggning 
 Status anläggning 
 Pump, åtgärd och kostnad. Vi har problem med stora pumpen men vi har klarat av 

årets snöläggning. Vi kommer behöva ta beslut om åtgärder till nästa säsong. 
 Sponsring värme till garaget. Vi har fått förslag från en leverantör av värmesystem 

att de kan sponsra en ny luftvärmepump till garaget mot sponsorskap i klubben 
BESLUT Upplägget godkändes 
 

4.2. Inköp Freeride 
 Dan har inkommit med en lits apå olika nödvändiga inköp. Vissa delar har vi redan 

godkänt men Pär kollar upp detaljerna med Dan. Helena kollar lite på gruppens 
budget så vi har ett bättre underlag. BESLUT tas via mejl snarast. 
 

4.3. Träning 
 Fördelning av tider vem? Önskemål om extra träning löses av lagledarna gemensamt 
 Synpunkter på träningen, diverse feedback om hur det har fungerat i grupperna. 

Henrik tar med sig synpunkter och diskuterar med tränarna i de grupper som är 
aktuella. Svår dynamik mellan unga tränare, starka föräldrar och barn i en ålder som 
är besvärlig i sig. 

 Fråga från rodelklubben om att bedriva kälkrodelträning i backen, BESLUT Vi 
behöver få mer detaljerat underlag för att ta beslut. Hur funkar det i liften, finns det 
träningstid tillgänglig. Ok att låta dem testa en gång. 

 Öppning för allmänhet, måndag 8/2 
 



 

4.4. Ekonomi 
 Status i enlighet med Helenas utskickade underlag, se nedan 
 Medlems- och träningsavgifter snart på samma nivå som förra året = bättre än 

förväntat i budgeten 
 Lägerintäkter väsentligt lägre men naturligtvis även lägerkostnader 
 Inga särskilt stora inköp (än!) 
 Personalkostnaderna blir högre än förra året 
 Sponsorintäkter kan bli lägre (?) 
 
Sammantaget ser det ekonomiska läget mycket bra ut. Intäkterna är goda och vi har 50 
tkr i buffert, liksom Forsmans fond för utbildning. Vi bör därför satsa på träningen nu 
när vi är igång, tex genom att fortsätta med UT på Skidlekis och liknande. Även diverse 
inköp, tex till träning eller tävling, kan vi göra. Jag har godkänt inköp av två nya 
tävlingsdatorer till exempel.  
 
En punkt för beslut: 
 
Max Wedsjö har drabbats av förmånsbeskattning/uppreviderad inkomstskatt för förra 
året. Det beror på att vi betalat ut ersättning på ett osmidigt sätt. Max har undrat om 
han kan få kompensation för det. Mitt förslag är att vi kompenserar honom genom 
några extra timmars lön den här säsongen. Det handlar om ca 2 000 kr. 
BESLUT - Förslaget bifalles 

 
4.5. Tävling 

 Saltis cup, enkel caféverksamhet på samma sätt som externa tävlingar. 
Vi behöver gå ut med förtydligande om att inga föräldrar får finnas på plats utöver 
de som har en officiell funktion. 
 

4.6. Familjeläger 
 Inbjudan går ut inom ett par veckor, datum 22-24/4 

Vi har offerter från Tänndalen och Funäs 
 

4.7. Klubbhusgruppen 
 Hur hyra backen vilket erbjudande hur lösa, Grape kollar med de som visat intresse 

 
4.8. Marknad 

 Henrik jobbar på med befintliga och nya sponsorer, inget klart i dagsläget 
 

4.9. Administration 
 Status, 327 anmälda till träning +10% mot senaste två åren. 
 Remiss föreningsstöd Nacka kommun. Förslag från kommunen att justera hur 

aktivitetsbidrag betalas ut. Pär och Göran kollar på det, verkar inte vara någon som 
direkt missgynnar oss. 

 Ungdomstränare får vara med och köra U16+/Masters utan extra kostnad 
Ok att köra drop-in, 200 kr per gång 
 

4.10. Gemenskap 
 Status 

 
4.11. Utvärdering styrelsearbete 



 

 Whatsapp, mejl mm 
Funkar bra, alla behöver inte svara på allt om det inte är formella beslut. 

 Kul styrelsemöten 
 
5. Övrigt 

 
5.1. Tränarrockar 

 Komplettering med 4 nya tränarrockar, BESLUT - Förslaget bifalles 
 
 

6. Nästa möte 
Nästa möte: 25/2 kl 19 
 

7. Mötet avslutas 
Micke avslutade mötet 

 
 
Vid pennan Justeras 
Pär Båge Mikael Lindh Hök 


