Protokoll från Styrelsemöte

VÄSTRA FRÖLUNDA KONSTÅKNINGSKLUBB
PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE
Datum:
Plats:

2017-01-30 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)
Anette Winäs (AW)
Sirpa Gavrilov (SG)

Frånvarande :

Ingrid Nordesand (IN)

§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

Information Isfördelning eftersäsong samt för/ordinarie säsong 17/18 inkommen.
Information öppettider FB v4-8 inkommen. En hel del inställda tillfällen i FB är att vänta.
Info upplagd på hemsidan.
Inbjudan till Gyllene Skridskon 21 mars inkommen.
Dra igång lärgrupper 2017 – info från Västsvenska idrottsförbundet inkommen. MA o RC
träffar Anna Österberg för dialog.
§8

Avgående post

Frågor från föräldrar angående träningsupplägg tordagar besvarade.
Önskemål istid eftersäsong och försäsong inskickad till GKF.
§9

Ekonomi

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

Personal

Inger adjungerades in till mötet.
Hyrskridskor. Klubben ser till att samtliga blir slipade efter terminen. Klubben höjer priset
till 400:-/termin inför nästa säsong för att täcka kostnaden. Förslag att eventuellt köpa in
fler skridskor. Inger undersöker och tar fram kostnadsförslag.
Kristallens resultat landade på ca 17.000:-.
Sammanställning över SSK och tränartid framtagen.
Elin Henriksson kommer ej arbeta på tisdagar fr o m vecka 6 p.g.a. studieaktiviteter. Arbete
pågår för att hitta ersättare.
Flera intressanta sökande till VFKKs annons angående tränarresurs. Rekryteringsarbetet
framskrider bra.
§ 11

Medlemsfrågor

Förändring på torsdagarna föreslagen enligt följande (att gälla fr o m vecka 8):
C-min1 kommer att ha fys med Lotta Ståhl sitt andra pass kl 18.00-19.00 i RB.
Tisdagar 16.15-17.05 erbjuder klubben ett extra ispass C-min1 och C-min2 (ersätter
nuvarande torsdagspass för C-min1 och blir ett nytt extratillfälle för C-min2). För de som
vill finns då även möjlighet att stanna kvar på dans/fyspasset med Tanja/Sergej. Ingen
föranmälan kommer behövas. När en åkare börjar på detta pass utgår klubben ifrån
kontinuerligt deltagande och fakturering för detta extrapass sker.
Isplanering av eftersäsong v.14-v.20 pågår. Eftersäsong 1 är vecka 14-19, eftersäsong 2
vecka 20-24. Försäsong är vecka 32-34. Skolorna börjar i år vecka 34. Säsongen är av IOFF
beslutad till vecka 35-13 säsongen 17/18.
Sommarläger. Thomas kommer att vara tränare på Falkenbergslägret under fyra veckor.
Thomas rekommenderar att de som skall träna en vecka anmäler sig vecka 25 eller 28. De
som tränar två veckor 26+27.
Karin kommer att vara tränare på Göteborgslägret och jobba dagar fram till 16.00. Lägret
rekommenderas för de som vill gå på läger men inte vill åka bort. Klubben kommer
förmodligen att ha ytterligare någon tränare på lägret.
Fråga kring kompensation för utebliven träning pga tester (totalt tre tillfällen under
säsongen så här långt) diskuterades. Klubben anser det inte aktuellt att kompensera de
grupper som blir berörda då test är en naturlig del av verksamheten och flera åkare i
berörda grupper deltager i testerna samt att alternativa dagar att bedriva testaktiveteter inte
finns.
Instruktion för uppvärmning framtagen av Karin. Denna kommer delas ut till samtliga
åkare i tävlingsgrupper via kontaktföräldrar.
§ 12

Kommunikation

Två vepor och två roll up hemtagna. Användes vid vår Stjärntävling.
Broschyren till SSK uppdaterad.
AW har undersökt möjligheten till etiketter att använda till exempelvis rosorna vid tävling.
Styrelsen godkände förslaget. AW tar hem.
Förslag på mössa inkommen. AW undersöker vidare.
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§ 13

Klubbaktiviteter

Inbjudan till Distriktets samträning för B- och C-åkare utskickad till berörda åkare.
Diskussion Slingauppvisning och vårshow 8 april i Frölundaborg.
MA/BK träffat tränarna och diskuterat. Även Anna Öhrling från showgruppen deltog.
Tanken är att ansvariga tränare gör program till respektive grupp. Temadiskussion pågår.
Gyllene Skridskon. Ett av shownumren kommer vara VFKKs representation. MA/BK
återkommer efter diskussion med tränarna.
Test kördes den 25 januari för steg 2 och uppåt. Ca 20% klarade testerna. Ytterligare test
kommer köras senare under säsongen.
§ 14

Tävlingar

Vår egen Stjärntävling genomfördes vecka 3. Avlöpte väl. Musikanläggningen gick sönder
alldeles innan tävlingen startade. Johan Hellström löste dock detta galant. Musikgruppen
får i uppdrag att se om möjlighet till egen anläggning går att skaffa till överkomligt pris.
Inbjudan till vår klubbtävling Kristallcupen, 11-12 mars på gång. Arbetsgrupperna har fått i
uppgift att säkerställa arbetspassen. Lena skickar påminnelse. Musik kommer efterfrågas
digitalt för åkarna.
§ 15

Övriga frågor

§ 16

Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls måndagen den 20 februari 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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