Protokoll från Styrelsemöte

VÄSTRA FRÖLUNDA KONSTÅKNINGSKLUBB
PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE
Datum:
Plats:

2017-04-24 Kl.18.00
Klubbrummet Frölundaborg

Närvarande:

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

Frånvarande:

Ingrid Nordesand (IN)
Sirpa Gavrilov (SG)

§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

Inget denna gång.
§8

Avgående post

Frågor från förälder besvarade.
§9

Ekonomi

Swish-hanteringen under Slingan fungerade väl.
Lokalbidragsfrågan utredd. Endast icke subventionerade lokaler ingår.
Faktureringsunderlag för eftersäsong tas fram.
Skatter o avgifter är betalda.
Likviditeten är god.
Inga tvister.
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§ 10

Personal

Inger adjungerades in till mötet.
Fråga kring anmälan till tävlingar diskuterades. Tränarna är de som avgör vilka som skall
erbjudas att tävla. Styrelsen tar upp denna process för diskussion på kommande styrelsedag.
Inger kommenterade att det är viktigt att tränare anmäler sjukfrånvaro. Styrelsen tar upp
förbättrad processtruktur för tränarna på nästa styrelsedag.
Inger och Karin deltager på förmiddagen på styrelsedagen den 6 maj.
Agnes har blivit tillfrågad angående tränartutbildning 2A. Hon har blivit uppmanad att
anmäla sig själv enligt de nya rutinerna. Klubben står för avgifterna.
§ 11

Medlemsfrågor

Del II schema för eftersäsong kommer publiceras på hemsidan inom kort.
§ 12

Kommunikation

BK har hanterat frågan kring ny plattform dvs hemsida/webhotel (VFKK.SE). Domänen
.com lever kvar parallellt med automatiskt omdirigering. Nya mailadresser med alias går att
skapa baserat på denna nya domän (@vfkk.se).
Klubbaktiviteter

Slingauppvisningen fungerade tillfredsställande. Förbättring av schemahantering/spolning
kan göras.
Vårshowen avlöpte väl och var mycket uppskattad. Ca 300 besökare.
Konceptet att köra dessa två aktiviteter på samma dag upplevdes som en bra kombination.
Ytterligare två testtillfällen är inplanerade. 9 maj samt 12 juni.
Avslutningsaktivitet diskuterades.
§ 13

Tävlingar

Önskemål inlämnade angående två tävlingar nästa säsong.
§ 15

Övriga frågor

Inget denna gång.
§ 16

Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls lördagen den 6 maj kl 09.00 i samband med styrelsedagen.
Anmäl övriga frågor till ordförande i god tid innan.
§ 17

Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet och tackade för uppslutningen.
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Vid protokollet:
Anki Jansson
Sekreterare
Justeras:

Robert Casselbrant

Lena Abrahamsson

Ordförande

Justerare
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