Protokoll från Styrelsemöte

VÄSTRA FRÖLUNDA KONSTÅKNINGSKLUBB
PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE
Datum:
Plats:

2015-08-31 Kl.18.30
VFKK:s kansli, Frölundaborg

Närvarande:

Robert Casselbrant (RC)
Bengt Karlsson (BK)
Martin Carlberg (MC)
Maria Andersson(MA)
Lena Abrahamsson(LA)
Claes Stejre(CS)
Sirpa Gavrilov (SG)
Anna-Karin Jansson (AJ)

§1

Mötets öppnande.

Robert förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
§2

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.
§3

Val av ordförande för mötet

RC valdes till ordförande för mötet.
§4

Val av sekreterare för mötet

AJ valdes till sekreterare för mötet
§5

Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet

SG valdes att jämte ordförande för mötet justera protokollet.
§7

Generell information.

Lena informerade att förbundet kommer att bjuda in B/C-åkarna till programgenomgång i
vecka 40.
§7

Inkomna och avgående skrivelser.

Mail mottaget där åkare meddelar att åkare önskar sluta men vill gärna fortsätta som
tränare/koreografi. Gemensam skrivelse utfärdas att åkaren är varmt välkommen att fortsätta
som tränare/koreograf.
Övriga skrivelser enligt bilaga till detta protokoll.
§6

Information tränarmöte

Styrelsen gjorde ett tillfälligt uppehåll i styrelsemötet för att informera klubbens tränare
enligt följande:

Presentation styrelsen och respektive ansvarsområde.

Presentation huvudtränare och ansvarsområden.

VFKKs idrottsliga organisation.
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§8

Likabehandlingsplanen.
Information PUL.
Information försäkring/administration.
Information ”Så är jag som tränare i VFKK”.
Anställningsavtal/skriftliga överenskommelse för samtliga avlönade tränare.

Ekonomi

Säsongsavgifter
MC informerade att genomgång av säsongsavgifterna pågår och att fakturor kommer att
skickas ut.
Kostnad för koreografi
MC fick i uppdrag att ta fram förslag på formulering av information om vad som gäller i
samband med framtagande av första programmet samt vad som ingår och vilka kostnader
som kan tillkomma. Förslaget skall beslutas på styrelsemöte och skall därefter skickas ut till
berörda åkare (gäller de som skapar sitt första C-program)
§8

Föreningsfrågor

Skridskoskolan
Börjar torsdag vecka 39 samt lördag v39.
Idrottsrabatten/Enjoy
Styrelsen beslutade att det kommer vara valfritt att sälja Idrottsrabatten/Enjoy för de som
vill. Inger tar hem häften. Betalning sker vi utlämning av häftena (kontant/kort). Information
läggs på hemsidan.
Newbody
Även detta är frivilligt att sälja. MA och/eller Ulrika Hofdell tar hand om administrationen.
MA ansvarar för att koordinera. Information läggs ut på hemsidan.
Kontaktföräldrar/påfyllning av arbetsgrupper
Inger ansvarar för att utse kontaktföräldrar samt nya medlemmar i arbetsgrupperna.
Fördelning ansvar att lägga ut info på hemsidan.
Respektive områdesanvarig har till uppgift att informera inom sitt område. Större
uppdateringar görs av Bengt i rollen som kommunikationsansvarig. Layoutkorrigeringar
görs av Bengt. Bengt påminde om stavningskontroll!
Träningsjackor
Layout 3 beslutades enligt bilaga 1. Eventgruppen beställer hem en provjacka i storlek
Medium. Jackor kommer beställas till ordinarie tränare (5st). Icke ordinarie tränare kommer
erbjudas att köpa tränarjacka.
Väska/trolley
Förslag på klubbväska diskuterades. BK undersöker möjligheten att ta hem en provväska.
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Klubbjacka
MA beställer provjacka med tryck enligt nya profilen.
Bokning istider
CS skall läggas till att ha behörighet att boka is.
Uvärdering hoppsele
MC informerade att åkarna uppskattade varianten som förevisades i v35 i Rambergsrinken.
Dock är även denna variant ergonomiskt tung för tränaren vilket innebär att tränaren
behöver assistans vid användande. Möjlighet att anlita leverantören på timbasis och istället
hyra hoppselen skall undersökas.
§9

Genomgång ärendelista

Listan över öppna ansvarspunkter uppdaterades.
§9

Övriga frågor

§ 11

Nästa möte.

Nästa styrelsemöte måndagen den 14 september kl. 18.00.
Representant från SISU kommer att bjudas in till detta.
§ 11

Mötet avslutades.

Vid protokollet:

Anki Jansson

Sekreterare

Justeras:

Robert Casselbrandt

Sirpa Gavrilov

Ordförande

Justerare
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