Protokoll från Styrelsemöte

VÄSTRA FRÖLUNDA KONSTÅKNINGSKLUBB
PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE
Datum:
Plats:

2017-01-09 Kl.18.00
Klubbrummet Frölundaborg

Närvarande:

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

Frånvarande :
§1

Mötets öppnande.

Robert förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
Anette Winäs adjungerades in i styrelsen. Anette har åkare i Min2 gruppen.
§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 denna gång.
§8

Avgående post

Fråga från förälder angående träningsupplägg besvarad.
§9

Ekonomi

Resultatet för november färdigställt. Bidragen ökat pga nyttjande av Sportsadmin samt
hyran något lägre jämfört med samma period föregående år.
Deklarationen inskickad.
Skatter o avgifter är betalda.
Likviditeten är god.
Inga tvister.
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§ 10

Personal

Inger adjungerades in till mötet.
Fler aktiviteter efterfrågas i klubbens regi. Aktiviteter som inte alltid behöver inkludera
konståkning för att skapa ännu mer klubbkänsla. Intresserad förälder har lyft och erbjudit
sig att driva detta. Styrelsen mycket positiv till detta. Inger återkopplar till föräldern.
Erbjudande om hockeybiljetter har varit mycket uppskattat och efterfrågat.
Inger informerade om Gräsroten – som användare av Svenska Spel kan man ange en eller
flera klubbar man vill stödja och därigenom skapa bidrag till klubben. Länk till Gräsroten
läggs upp på hemsidan. Ingen ytterligare information skickas ut kring detta då uppmaning
till spel inte görs från klubbens sida.
Lotta Ståhl ansvarar för Skridskoskolan på torsdagar tillsammans med Julia och Patricia.
Emma kommer att jobba som vikarie i första hand. Inger återkopplar till Lotta. Ställer även
frågan kring hur många tränare som behövs för detta pass.
AJ ställer frågan till Elin H angående behovet av hjälptränare på lördagar.
RC går igenom avtal för fastanställd vs tillsvidareanställning på timmar tillsammans med
Inger. Ser även över lönehanteringssystem.
Vikarielistan i Sportsadmin och Vikarielistan Facebook behöver uppdateras. Inger går
igenom och uppdaterar.
§ 11

Medlemsfrågor

Bra och uppskattad julträning överlag.
Isplanering av eftersäsong v.14-v.20 påbörjad. En del ishallar kommer bli påverkade av
arrangemang och ombyggnation/underhåll. Ingen större påverkan på VFKK dock.
Rekommenderade Läger diskuterades. Förtydligande läggs på hemsida att fler läger
kommer läggas ut på hemsidan med rekommendation.
§ 12

Kommunikation

Två vepor och två roll up beställda. Kommer kunna användas vid vår nästa tävling.
Film från skridskoskoleavslutningen skapad och upplagd på FaceBook och YouTube.
Utkast till ”Hur arbetar vi i VFKK” (Arbetsfördelning, arbetsuppgifter, ansvarsområden
och likabehandlingsplan) skapad och utskickad till styrelsen.
Uppdatera skridskoskolebroschyren så att den blir mindre beroende av att uppdateras vid
terminsstart så att den kan återanvändas. BK skickat anslag till Inger att sättas upp
angående skridskoskola.
Klubbjackor i dunmodell hemtagna. Länk läggs upp på hemsidan så att medlemmar kan
lägga in beställningar själva via Ishuset.
§ 13

Klubbaktiviteter

Genomgång med Anna Jansson (domare) har körts för A, B och C-åkarna under
julträningen.
Seniorgrupp (”veterangrupp”) kommer erbjudas var 3:e fredagkväll med hjälp av Elin och
Agnes.
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Information om Slingauppvisning och vårshow skickad till tränarkollektivet. Körs
gemensamt med skridskoshow lördag vecka 14 - den 8 april i Frölundaborg. MA/BK
diskuterar showupplägget med Thomas. Skridskoskolan slutar vecka 13 (lördag 1 april).
Gyllene Skridskon diskuterades. Tanken är att B- alternativt C-grupp representerar VFKK.
MA/BK diskuterar med Thomas.
Testet i december avlöpte väl. Ca 60% klarade testerna.
Test kommer köras igen den 25 januari i Rambergsrinken. Thomas ansvarar för att med
hjälp av övriga tränare identifiera de åkare som skall testas.
§ 14

Tävlingar

Två tävlingar arrangeras av VFKK denna säsong.
Kristallcupen diskuterades. 140 åkare anmälda. Isutnyttjandet diskuterades.
Arbetsgrupperna diskuterades. Information saknas fortfarande från vissa grupper kring
arbetspass.
§ 15

Övriga frågor

§ 16

Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls måndagen den 30 januari kl 18.00 i klubbrummet.
Anmäl övriga frågor till ordförande i god tid innan.
§ 17

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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