Protokoll från Styrelsemöte

VÄSTRA FRÖLUNDA KONSTÅKNINGSKLUBB
PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE
Datum:
Plats:

2015-12-14 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)
Claes Stejre(CS)
Anna-Karin Jansson (AJ)

Frånvarande :
§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

Fråga från förälder diskuterad. RC ombesörjer svar.
§8

Avgående post

Ingen avgående post.
§9

Ekonomi

Skatter o avgifter är betalda.
Likviditeten är god.
Inga tvister.
Deklaration sammanställs under december.
§ 10

Personal

Inger adjungerades in till mötet.
Skridskoskolan ungdomsgrupperna (födda 2004 och äldre) tisdagar 16.15 i SLR och
torsdagar 16.00 i RB startar vecka 2. Nybörjargrupp på torsdagar på SLR (från 4 år) 16.1517.05 startar v3.
Ytterligare skridskoskolepass inför nästa säsong diskuterades.
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CS diskuterar med Karin kring antalet ansvariga tränare för skridskoskolan.
Önskemål om ändringar av broschyr till skridskoskolan. Inger lämnar förslag till BK.
Fråga kring vårens tränarutbildningar skickas vidare till Karin för förslag.
CS har uppdaterat Sportsadmin med aktuella hjälptränare. BK ombesörjer uppdatering på
hemsidan med bild och namn på samtliga tränare.
§ 11

Medlemsfrågor

§ 12

Kommunikation

BK har skickat ut nyhetsbrev till klubbens medlemmar. BK lägger till länkar till FBgrupper. Viktigt att notera är att FB är ett komplement till hemsidan vilken är huvudkanalen
för information. BK efterfrågade information inför nästa nyhetsbrev.
§ 13

Klubbaktiviteter
Arrangemang

Vårshowen
Det beslutades att göra en vårshow i VFKKs regi. Albin ansvarar för upplägget av showen.
Julträning
Schema och gruppindelning för del 1 är kommunicerad via hemsidan. FB kommer vara
tillgänglig under period 2. Tävlingsträning kommer erbjudas.
Tester

AJ ansvarar för att uppdatera SportsAdmin med senaste teststatus. MC ombesörjer att
ersättning till domarna hanteras.
Tävlingar:

Tävlingsupplägg för A och B-åkare våren 2016 diskuterades. Deltagande i tävlingar för Aoch B-åkare utöver det tävlingsupplägg som erbjuds via klubben får efter avstämning med
huvudtränare göras, dock utan medföljande tränare.
§ 14

Övriga frågor

§ 15

Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir måndagen den 11/1 2016 kl 18.00 på kansliet i Frölundaborg.
§ 16

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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