Protokoll från Styrelsemöte

VÄSTRA FRÖLUNDA KONSTÅKNINGSKLUBB
PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE
Datum:
Plats:

2015-11-09 Kl.18.00
VFKK:s kansli, Frölundaborg

Närvarande:

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

Frånvarande :

Claes Stejre(CS)

§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

LA valdes att jämte ordförande för mötet justera protokollet.
§6

Protokoll från föregående möte

Föregående protokoll har justerats och lades till handlingarna.
§7

Inkommande post

Anmälan till A-tävlingar skall göras innan den 16/11 för de som nu deltager i A-serien.
Nya skall anmälas innan 16/12. RC hanterar dettas.
§8

Avgående post

§9

Ekonomi

Skatter o avgifter är betalda.
Likviditeten är god.
Inga tvister
Deklarationen skall skickas in innan årsskiftet. Kommer göras.
En initial analys av aktivitetsbidraget har gjorts.
Kommande bidragsansökningar
- LOK skall göras efter nyår.
- Lokalbidrag (MC undersöker).
Ersättning för utbildningar har erhållits från Svenska Konståkningsförbundet.
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§ 10

Personal

Inger adjungerades in till mötet.
Tränararvoden diskuterades. En matris behöver tas fram för en gemansam grundstomme.
Ålder, utbildning, testnivå och ansvar är faktorer som påverkar arvodet. Därefter appliceras
alltid individuell lönesättning baserat på t ex målsättning, engagemang osv. Det bestämdes
att RC tar fram ett förslag som arbetas igenom.
Koreografiersättning diskuterades. Det bestämdes att formuleringen på hemsidan bör
förbättras. Första programmet erbjuds av klubben via koreograf som klubben utser. Klubben
står då för kostnaden (max 3 timmar). Koreografi med annan koreograf eller för ytterligare
timmar bekostas av åkaren själv enligt överenskommelse med berörd koregraf. Ansvarig
tränare konsulteras kring val av koreograf. MC skapar ett förslag på ny formulering.
§ 11

Medlemsfrågor

Skridskoskolan – nyintag skall göras och annonsering för nya åkare skall ske. Brevutskick
skall även göras till de som anmäler sig.
§ 12

Kommunikation

Klubbjackor
Svart klubbjacka kommer erbjudas för 580:- Då ingår färdigtryckt kristallogga och
klubbmärke som sätts på i efterhand. Maria undersöker om de kan levereras med
klubbmärket färdigtryckt.
Paket med kristallogga och klubbmärke kommer att kunna köpas för egen montering
(strykes fast) på valfri svart jacka för 180:-.
Klubbmärke kommer även säljas separat för 60:MA lägger ut information på hemsidan.
Vävda märken avvaktar vi med för tillfället.
Tränarjackor
Kan vara framme om ca 1 vecka efter att BK gett definitivt besked.
Gatupratare/Rollup/Flagga
Det bestämdes att BK beställer dessa.
Folder skridskoskola
BK har tagit fram förslag på folder till skridskoskolan. Foldern finns i dropbox. De i
styrelsen som har möjlighet skriver ut till skridskoskolan.
Hemsida via SportsAdmin
MC har blivit kontaktad av SportsAdmin. MC stämmer av med BK och bestämmer tid.
§ 13

Klubbaktiviteter

Behovet av ökat deltagande av föräldrar i klubbens gemensamma aktiviteter diskuterades.
Arrangemang

Juluppvisning (avslutning skridskoskola) – i samband med denna information så informerar
vi även om kommande slingauppvisning i mars.
Julläger - Intresseanmälan utlagd på hemsidan.
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Tester

MA ordnar fika till domarna samt för försäljning. RC skriver ut blanketter samt ser till att
testkorten kommer med. RC ordnar listor med startordning. AJ skriver ut och förbereder i
ishallen. Avgift för test faktureras av klubben.
Ytterligare ett testtillfälle kommer genomföras i december.
Tävlingar:

SM-veckan – Natalia Jansson har blivit uttagen att delta i SM som går 10-13 december i
Helsingborg. RC lägger ut information på hemsidan. Eventuellt kan vi samköra om
supportrar vill åka ner ihop då friåkningsprogrammet kommer ske på fredag eftermiddag.
§ 14

Övriga frågor

Inga övriga frågor.
§ 15

Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir måndagen den 30 november 2015 kl 18.00 på kansliet i
Frölundaborg.
§ 15

Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet och tackade för uppslutningen.
Vid protokollet:

Anki Jansson

Sekreterare
Justeras:

Robert Casselbrant

Lena Abrahamsson

Ordförande

Justerare
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