Protokoll från Styrelsemöte

VÄSTRA FRÖLUNDA KONSTÅKNINGSKLUBB
PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE
Datum:
Plats:

2016-10-24 Kl.18.00
Klubbrummet Frölundaborg

Närvarande:

Robert Casselbrant (RC)
Maria Andersson(MA)
Lena Abrahamsson(LA)
Bengt Karlsson (BK)
Claes Stejre(CS)
Martin Carlberg (MC)
Sirpa Gavrilov (SG)
Anki Jansson (AJ)
Ingrid Nordesand (IN)

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

Ingen inkommande.
§8

Avgående post

Ingen avgående.
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§9

Ekonomi

Skatter o avgifter är betalda.
Likviditeten är god.
Inga tvister.
§ 10

Personal

Inger adjungerades in till mötet.
Skridskoskoleavslutningen. Inger stämmer av med Elin H om hon kan vara
sammanhållande tränare. CS och IN sammanhållande från styrelsen.
Slingauppvisning diskuterades. Styrelsen återkommer med datum.
Thomas uppdaterar testerna i SportAdmin? – detta gör Thomas.
Reklam på hemsidan för företag från UngFöretagsamhet godkändes
Slipning av skridskor – söndagar 16-18 kan man lämna in skridskor till Thomas i SLR. Det
går även bra att ringa Thomas vid behov.
Tränarlönerna reviderade. Ersättning för hjälptränare diskuterades.
Förtydligande kring att SKFs reglemente för resor och traktamente gäller i VFKK.
Tränare saknas för A1s lördagsgrupp. LA stämmer av med potentiell vikarie.
Torsdagsgruppernas gemensamma istider diskuterades. Översyn görs ev. inför VT.
§ 11

Medlemsfrågor

Förslag att nya tränare ”praktiserar” som medföljande till ordinarie tränare på Stjärntävling.
AJ stämmer av med Elin H.
Theresa Drmotova har blivit uttagen till Ungdomslyftet.
§ 12

Kommunikation

Fler skridskoskolebroschyrer trycks upp.
§ 13

Klubbaktiviteter

Test torsdagen 17 november kl 18-20. RC har säkrat domarresurser. RC stämmer av med
tränarna om vilka åkare som är aktuella. IN, RC, MA och SG närvarar vid testet. Några få
åkare erbjuds testmöjlighet i annan klubbs regi, tisdag v.43 baserat på rekommendation av
huvudtränare.
Testupplägg diskuterades. Musik införs vid tester.
Namntryck på klubbjackorna. Det finns möjlighet att trycka via privatperson. Styrelsen
beslutade att information läggs ut på hemsidan.
MA, SG och AJ föreslår informationskväll för B- och C-åkare med hjälp av Anna Jansson.
Arrangemang

Förslag på Slingauppvisning i kombination med isshow diskuterades. Vecka 13 är
föreslaget. RC kollar av is i FB.
Inbjudan till VFKK kristallen har gått ut.
§ 14

Övriga frågor

Inga övriga frågor.
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§ 15

Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls måndagen den 14 november kl 18.00 i klubbrummet.
Anmäl övriga frågor till ordförande i god tid innan.
§ 16

Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet och tackade för uppslutningen.

Vid protokollet:
Anki Jansson
Sekreterare
Justeras:

Robert Casselbrant

Lena Abrahamsson

Ordförande

Justerare

3 (3)

