
PROTOKOLL

Sammanträde: Styrelsemöte
Tid: Måndag 10 maj 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
Göran Ekman 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 styrelsemöten 2021-03-25 godkändes.

4. Informations-, rapport- och beslutspunkter

4.1. Ekonomi
· Ekonomin är god och det finns lite utrymme för investeringar men också osäkerhet

vad gäller reparation av pistmaskin och kostnad för våra nya tränare.
· Prio investeringar

Nytt A-nät. Vi har sökt bidrag från kommunen på 50’ kr men behöver lägga mellan
30’ och 50’ själva. Redan beslutad investering förutsatt att vi får bidrag

· Inköp av ny högtryckspump
Billigast byta bara själva pumpdelen. Samma tekniska lösning som idag med samma
brister i systemet. Ca 125’ kr
Ett mellanalternativ (75 kW) med ny kraftigare pump men då behövs ny motor och
ombyggnad av elcentral. Ca 165’ kr. Kapacitet för 8 torn och 2 tunnor.
Ett stort alternativ (90 kW) men max utifrån vår elcentral. Krav på ny motor och
ombyggnad av elcentral. Ca 185’ kr. Kapacitet för 8 torn och 3 tunnor.
Beslut att gå vidare med det stora alternativet, slutligt beslut när offert är
säkrad

· Målning av liftstolpar
Behöver göras men vore bra om vi kan få spons vad gäller färg.
Kostnadsuppskattning behövs för beslut.

· Avvakta förbättringar i elsystemet på toppen, det går att lösa med lös kabel tills
vidare.

· Målning av klubbhuset
Göran har kollat med kommunen och väntar på besked men sannolikt är det
kommunens ansvar. Vi avvaktar så länge.



· Behov av nya radios till träning och tävling. Martin jobbar vidare med offert på köp
eller leasing.

· B-nät
Vi saknar tillräckligt med nät för att säkra upp vår anläggning. Beslut kan skjutas
upp till i höst.

· Nya informationsskyltar vid parkeringen. Beslut att godkänna inköp

4.2. Tävling
· Saltisparallellen

Förslag från Paul att stryka parallellen framöver. Tävlingen sliter på backen, sliter på
medlemmar, sliter på relationen med andra klubbar och är ett säkerhetsmässigt
problem med hög skaderisk. Ger dessutom en del badwill för oss ute bland
klubbarna. Förslag att söka en annan tävling som kompensation.
Beslut att lägga ner tävlingen

4.3. Träning/Läger
· Träningschefer barmark och försäsong

Våra nya träningschefer håller i barmarksträning för U14 och U16 och har tagit
fram en justerad försäsongsplan. Viktigt att få till kritisk massa för alla läger, behövs
en mer bindande anmälan.

· Status Sölden
Martin har fått en offert idag. Vi har hotellplats för 50 personer plus 20 till i option.
Kostnaden för boende (halvpension), träning, trasséer, liftkort och träningsmaterial
är något högre (800 kr) än för Stubai tidigare. Möjlighet att köra 8 skiddagar.
Beslut att gå vidare med Sölden

4.4. Anläggning
· Städdagen genomförd med mycket gott resultat
· Behövs ny liftansvarig

4.5. Valberedning
· Info från Martin

Anläggning: Hans-Fredrik Bengtsson
Sekreterare: Ulf Emanuelli
Träningsansvarig: vakant fn

· Behov av komplettering admin?

4.6. Gemenskap
· Avslutning / prisutdelning – tillsätta arbetsgrupp

Svårt att få till något före sommaren med tanke på gällande restriktioner. Kan ev tas
som kick-off efter sommaren. Tas upp igen på nästa möte.

4.7. Marknad
· Förhandling pågår med Bygg-Ole
· Oklart med Upplands motor för framtiden, Henrik jobbar med alternativ

Ev fundering på samarbete med KSSS kring bil

4.8. Klubbhusgruppen
· Status framåt, prio under sommaren

Laddar om för ett Covidfritt år



4.9. Administration
· Förslag på upplägg framöver. Pär har lämnat förslag på en justering av

avgiftsmodellen för att öka incitament till tidig anmälan och dessutom skapa fast
rutin för prova på träning under säsongen.
Beslut att gå vidare enligt Pär förslag, behöver filas på detaljer. Tas i
samband med fastställande av avgifter på nästa möte.

· Förslag att inrätta en kansligrupp som officiell arbetsgrupp för att med ett par
medlemmar avlasta kassör och administratör i styrelsen.
Beslut att godkänna förslaget

· Google drive
Klubben har ett Googledrive-konto som inte använts så flitigt de senaste åren. Vi
bör alla lägga in viktiga dokument där för att underlätta framtida arbete. Pär visar
mer på nästa möte.

4.10.Vinterstadion 2.0
· Togs ej upp

4.11.Utvärdering styrelsearbete
· Inget nytt

5. Övrigt

5.1.  Inga övriga frågor

6. Nästa möte
Nästa möte: 15/6 19-21

7. Mötet avslutas
Micke avslutade mötet

Vid pennan Justeras
Pär Båge Mikael Lindh Hök


