
PROTOKOLL

Sammanträde: Styrelsemöte
Tid: Torsdag 25 feb 2021, kl 19.00-21.00
Plats: Videomöte
Närvarande: Mikael Lindh Hök Paul Morel

Helena Kaplan Pär Båge
Martin Schenström Malin Tempelman
Jonas Markman Henrik Sund (fr pkt 4.7)
Göran Ekman Henrik Grape (adj)
Jens Fjellner (adj pkt 4.1)

Frånvarande:

1. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes

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

3. Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemöten 2021-02-04 godkändes.

4. Informations-, rapport- och beslutspunkter

4.1. Träning och situation i U14
· Två anmälningar har inkommit till styrelsen om missförhållanden i U14. En från

ungdomstränarna gällande två av föräldratränarna samt en från en förälder gällande
ungdomstränarnas beteende mot barnen. Micke, Paul och Helena bereder de två
anmälningar och lämnar underlag till styrelsen. Ingen av de anmälda tränarna kan
delta i träningarna tills styrelsen har tagit ett beslut om åtgärd.

4.2. Träning U12 och sportlov
· Avgift sportlovsträning – Beslut att vi bekostar en ungdomstränare som kör

åldersöverskridande träning för de barn som är hemma.
· U12 extraträningar - Beslut att vi låter U12 fortsätta enligt plan med krav på god

kommunikation om att det är extra träning och att vi ska utvärdera situationen till
nästa år.

4.3. Ekonomi
Februari månad är under bearbetning men en grov översikt:
· Det har fortsatt att trilla in medlems- och träningsavgifter, uppskattningsvis 100 tkr.

Det gör att vi ligger över budget på dessa poster.
· Vi har sålt liftkort i rätt stor omfattning och kommer nå budgeterad intäkt om vi

bara kan ha öppet ett tag till.
· Sponsorintäkterna rullar också på bra.



· Det är dyrt att laga pump, närmare 50 tkr kostade det men den typen av
oförutsedda kostnader dyker upp varje år. Förra året till exempel höll vi på en del
med pistmaskinerna.

· Lönerna som betalas ut 25 februari summerar till ungefär 70 tkr (härstammar från
verksamhet delvis under januari och februari). Det är ovanligt mycket och ett tecken
på att vi har haft mycket läger/träning inkl Freeride!

4.4. Tävling
· Uppdatering från Skidförbundets riktlinjer

Det kommer att komma nya riktlinjer utifrån FoHMs uppdaterade riktlinjer.
Sannolikt ställs resten av tävlingssäsongen in.

· Utvärdering Saltisparallellen
Pär skickar skrivna racerapporter som skickats till AK.

· Utvärdering Saltis Cup
Nu har vi testat lite olika varianter och behöver utvärdera formatet inför nästa
säsong

4.5. Familjeläger
· Sannolikt kommer även lägerverksamheten att stängas ner pga smittläget men vi

måste vänta in ev nya restriktioner. Vi kan kommunicera vilket datum som gäller
och att det finns boende reserverat.

4.6. Marknad
· Ca 55 000 kr in sedan senaste mötet. A-hub vill utöver pengar även hjälpa till att

bidra med att utveckla våra ungdomstränare. Vi har fått klart med 25 000 kr från
Boo Energi för träningsutbildning. Vår Gård är på väg tillbaka som partner,
diskussion pågår. Inntech fortsätter över nästa år. Helly Hansen ny partner på
racekollektion/tekniska produkter som komplement till vår övriga klädkollektion.
Distribution via Sportsdesign Sweden som också löser tryck, logistik, webshop mm
samt bidrar med överskott (kick-back) till klubben. Inga varor på lager så tidig
beställning för leverans i höst, särskilt på fartdräkt. Däremot kommer vårt övriga
sortiment finns på lager (ev med något undantag).

4.7. Administration
· Status, 350 anmälda till träning

4.8. Klubbhusgruppen
· Inget nytt, rullar på som vanligt

4.9. Anläggning
· Liftspåret redan visst behov av skottning.
· Vi behöver en rutin för att näten kollas av innan liften öppnas så att det är säkert.

Jonas funderar på hur det ska lösas

4.10.Gemenskap
· Micke har fixat mental träning

4.11.Utvärdering styrelsearbete
· Alla jobbar stenhårt just nu men vi har kul och stöttar varandra



5. Övrigt

5.1. Inga övriga frågor

6. Nästa möte
Nästa möte: 25/3 kl 19-21

7. Mötet avslutas
Micke avslutade mötet

Vid pennan Justeras
Pär Båge Mikael Lindh Hök


