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STYRELSEMÖTE
Tid

Måndag 20150914 kl 18.00

Plats

Frölundaborg

Närvarande

Robert Casselbrant
Martin Carlberg
Sirpa Gavrilov
Claes Stejre
Lena Abrahamsson
Maria Andersson

ordförande

Anmält förhinder:
Anki Jansson
Bengt Karlsson

1

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat

2

Val av ordförande för mötet
Till mötesordförande valdes Robert Casselbrant

3

Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare valdes Maria Andersson

4

Val av justeringsperson
Till Justeringsperson valdes Claes Stejre

5

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

6

Protokoll från föregående möte
Föregående protokoll justerades direkt efter förra mötet och
lades till handlingarna.

7

Inkommande post
Inget att avhandla
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Avgående post
Ingen avgående post.

9

Ekonomi
Likviditeten är god och alla skatter och avgifter är betalda. Inga
tvister.
Avgifterna kommer ut under den närmaste veckan.

10

Personal
Inger var adjungerades till mötet och vi gick genom frågor inför
skridskoskolan. Bestämdes att alla tränare mailar Claes eller
Inger så lägger de in märkesnivåer i systemet.
Styrelsen beslutade att skänka ”gamla” klubbjackor till
välgörande ändamål. Då det är helt nya fleecejackor och
omlottkoftor undersöker vi möjligheten att skänka till nyanlända
flyktingar för att bidra till med det vi kan.
Karin adjungerades in till mötet och förutsättningar för
föräldramöten gicks genom.
Karin ställde frågan om hon kunde ta två dagar under hösten för
att vidareutbilda sig i Mörrum hos Susanne Ohlsson. Styrelsen
ställer sig positiv till detta under förutsättning till att vi har
vikarier till ordinarie träning.

11

Medlemsfrågor
Föräldramöten
- A1/A2 kommer att ha föräldramöte söndag 20:e 14.00.
- B gruppen under de närmaste 2 veckorna och C grupperna
under början av oktober.

12

Klubbaktiviteter
Arrangemang:
Kristallpokalen; bedömare klart, inbjudan utskickad, tävlingen
öppnas snarast. ”Långa” program första dagen. Antal åkare
enligt uppdaterade regler. Lena stämmer av. Klubben kommer
att följa upp alla arbetspass så att det blir en rättvis fördelning.
Att inte ställa upp kommer inte att accepteras utan är en del av
att vara del i VFKK. Att byta är OK men skall vara avstämt med
gruppansvariga.
Tester:
Önskemål från tränarna att ha test efter höstlovet. Robert och
Sirpa håller samman detta.

PROTOKOLL
Utskriftsdatum
2015-09-28

VÄSTRA FRÖLUNDA

3(3)

Tävlingar:
Sirpa går ut med förfrågan till åkare efter avstämning med Karin
inför vår C-tävling och inför HiQ-Cup, klubbtävling i Lerum.
13

Övriga frågor
GKF arrangerar programgenomgång för B och C åkare 3-4
oktober. Vi kommer att skicka de åkare våra tränare anser ha
behov och vara klara för detta.
Prover av klubbtröjor är beställda och kommer att utvärderas när
den kommer.

14

Nästa möte
Nästa möte blir måndagen den 28 september 2015 på kansliet
Frölundaborg.

15

Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet och tackade för uppslutningen.

Vid protokollet

Maria Andersson
sekreterare

Justerat

Claes Stejre

Robert Casselbrant
mötesordförande

