Protokoll från Styrelsemöte

VÄSTRA FRÖLUNDA KONSTÅKNINGSKLUBB
PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE
Datum:
Plats:

2017-03-20 Kl.18.00
Klubbrummet Frölundaborg

Närvarande:

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

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

Fråga från åkare hanterad under medlemsfrågor.
§8

Avgående post

Uppföljande fråga till åkare som slutar skickad.
§9

Ekonomi

Pensionsavsättningar anställda diskuterades.
Ansökan om lokalbidrag inskickad.
Skatter o avgifter är betalda.
Likviditeten är god.
Inga tvister.
MC undersöker möjlighet till ersättningdosa av iZettle då den befintliga börjar bli
undermålig.
Swish som betalmedel diskuterades. Kommer erbjudas framöver. MC undersöker.
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§ 10

Personal

Inger adjungerades in till mötet.
Valberedningen efterfrågar sammanställning över respektive styrelsemedlemmars
valperiod. Står att läsa i protokollet från årsmötet.
Ett femtontal personer har efterfrågat vuxengrupp. Eventuellt upplägg med pojkgrupp i
skridskoskola framöver diskuterades.
Viktigt att vi börjar sätta upp affischer och göra reklam kring skridskoskola inför hösten.
Upplägget för SSK grupperna behöver diskuteras inför hösten.
Mathias Andersson är anställd som ny tränare i klubben. Mathias börjar i slutet på april.
Tränarutbildningar diskuterades. Grundkurs kommer erbjudas en del av våra nuvarande
hjälptränare till hösten. 1A och 2A kommer köras under våren. De tränare som har gått
Grund kommer bli tillfrågade att anmäla intresse för att deltaga i 1A den 22-23 april.
Prioritering av deltagande sker därefter i samband med tränare. Ingen aktuell för 2A just nu.
Mathias deltar i 3A till hösten.
Behovet av tränare i SSK och hantering av hjälptränare diskuterades.
§ 11

Medlemsfrågor

Fråga från förälder runt hur att kombinera synchro och singel framförd. Frågan
diskuterades och styrelsen anser det svårt för klubben att erbjuda specifika lösningar för
synchro-åkare då det finns så många olika klubbar och nivåer/grupper vilket gör att
kombinatoriken blir för komplex. Dock kan möjlighet erbjudas att åka med grupp som
tränar färre gånger per vecka. Frågan kan tas upp igen då vår planering för hösten är
klarlagd, när synchro-klubbarnas tider är fastställda samt vilka möjligheter då kan finnas.
RC återkopplar till förälder.
Förfrågan eftersäsong utskickad (fortfarande öppen). Stort intresse. Eftersäsong kommer
även köras för Skridskoskola. Eftersäsongen startar måndag vecka 15. Träningsuppehåll för
A-grupperna under vecka 15. Slutgiltig information publiceras på hemsidan så fort schemat
och grupper är fastställda.
§ 12

Kommunikation

Klubbmössa finns nu till försäljning på kansliet.
Vepor och flaggor har kommit väl till pass och använts vid våra tävlingar.
§ 13

Klubbaktiviteter

Gyllene Skridskon 21 mars kl 18.00. Fredagsträningar har genomförts under tre tillfällen.
Albin håller i koreografin.
Slingauppvisning (ca 14.00-16.30) för SSK, KSK och Min2 med efterföljande vårshow för
samtliga åkare (ca 17.00-20.00) den 8 april i Frölundaborg. BK tar fram diplom till Slingan.
Showen kommer benämnas ”Poppis 100”. Träning pågår i de flesta grupper. De återstående
färdigställs i vecka 13. Samträning för skridskoskola inför show kommer erbjudas till
samtliga deltagare i showen första passet den 1 april. Alla besökare/åkare erbjuds åka sista
halvtimmen.
SG kallar till Miniorsammandrag inför påsken.
Testplanering pågår.
§ 14

Tävlingar

Tävlingsplanering inför 2017/2018 bordlades till nästa möte pga tidsbrist.
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Fråga kring extra tävling för B-åkarna diskuterades. Förslag att våra åkare deltar den 29-30
april i Borås. Frågan ställs till samtliga A- och B-åkare.
§ 15

Övriga frågor

Inga övriga frågor denna gång.
§ 16

Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls måndagen den 3 april 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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