Protokoll från Styrelsemöte

VÄSTRA FRÖLUNDA KONSTÅKNINGSKLUBB
PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE
Datum:
Plats:

2017-04-03 Kl.18.00
Klubbrummet Frölundaborg

Närvarande:

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

Frånvarande:

Anki Jansson (AJ)

§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
CS 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
Lokalbidrag har inte hanterats klart ännu. MC utreder.
Papperna till Bingoalliansen ska vara inne i juni.
Likviditeten är god.
Inga tvister.
Swish kommer att användas i nödfall och det blir till MC där kontoutdrag kommer att
redovisas till Inger.
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§ 10

Ansöka om bingotillstånd.
Västra Frölunda konståkningsklubb är, till antalet medlemmar, en av Göteborgs största
konståkningsklubbar. I och med detta har styrelsen beslutat att ansöka om bingotillstånd för
2018 med årsomsättning om (2 000 000 kr) två miljoner kronor och att Inger Nilsson
fungerar som lotteriföreståndare.
Inger Nilsson c/o Västra Frölunda KK,
Frölundaborgs Isstadion,
Mikael Ljungbergs väg 11
414 76 Göteborg.

§ 11

Personal
Inger adjungerades in till mötet.
Inger kommer att få en fil för skridskoskolan-diplom för att kunna skriva ut till de som
behöver.
Inger har sponsra klubben med en ny izettle. Ett stort tack ifrån VFKK.
Agnes kommer att tillfrågas tränarutbildning 2A.

§ 12

Medlemsfrågor
Det finns fortfarande platser för Skridskoskolan till eftersäsongen.

§ 13

Kommunikation
Mycket aktivitet runt Vårshowen och slingan har gjorts.

§ 14

Klubbaktiviteter
Två testtillfällen är inplanerade och eventuellt ett tredje.
Första tillfället är den 19 april i Slottskogsrinken.
Det andra är 9 maj i Frölundaborg.

§ 15

Tävlingar

Lista med A-tävlingar och DM har skickats ut. Där efter stjärntävlingarna.
Av dessa A-tävlingar som är det bara vecka 10 som är av intresse.
Någon gång mellan 45-49 kommer klubbtävling att ansökas.
Totalt 2 tävlingar.
Namnbyten på våra tävlingar föreslås så att de mer speglar tävlingen.
§ 15

Övriga frågor

Hemsidans plattform diskuterades IdrottOnline VS WordPress.
BK har ett erbjudande på 20 SEK per år för ett Webbhotell.
För att detta ska ske behöver Bengt kunna föra över abonnemanget och överföringen till
WordPress kommer att ske av BK.
VFKK.se finns ledigt. Bengt lägger en beställning på detta.
§ 16

Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls måndagen den 24 april kl 18.00 i klubbrummet.
Anmäl övriga frågor till ordförande i god tid innan.
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§ 17

Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet och tackade för uppslutningen.

Vid protokollet:
Claes Stejre
Sekreterare
Justeras:

Robert Casselbrant

Lena Abrahamsson

Ordförande

Justerare
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