Protokoll från Styrelsemöte

VÄSTRA FRÖLUNDA KONSTÅKNINGSKLUBB
PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE
Datum:
Plats:

2017-05-31 Kl.18.00
Klubbrummet Frölundaborg

Närvarande:

Robert Casselbrant (RC)
Lena Abrahamsson (LA)
Bengt Karlsson (BK)
Anette Winäs (AW)
Martin Carlberg (MC)
Claes Stejre (CS)
Ingrid Nordesand (IN)

Frånvarande:

Sirpa Gavrilov (SG)
Maria Andersson (MA)
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

Inga inkommande ärenden.
§8

Avgående post

Rapporterat in åkarunderlag till GKF för isfördelningen. Robert ansvarig
§9

Ekonomi

Likviditeten är god.
Inga tvister.
Ansökan till Bingoalliansens håller Martin på att förbereda.
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§ 10

Personal

Mattias Andersson är anmäld till tränarutbildning 3A.
§ 11

Medlemsfrågor

Styrelsen diskuterade frågan om ansökningar om medlemskap då vi glädjande nog har en
ny situation med många som hört av sig och vill träna i klubben. Styrelsen konstaterade att
arbetet med att långsiktigt bygga en bra klubbstruktur sprider sig.
Det råder föreningsfrihet i Sverige och alla som vill är därmed välkomna i VFKK. Vad
gäller plats i träningsgrupper är det sedan tidigare beslut i mån av plats.
Max antal platser per träningsgrupp varierar med ålder och nivå och är enligt
rekommendation från Svenska Konståkningsförbundet och beskrivet i VFKK Idrottsliga
dokument sedan några år tillbaka. Vi kan glädjande nog konstatera att vi har många åkare i
kö, varav ett antal provtränat.
Styrelsen beslutade att efter rekommendation från vår tränarstab att godkänna den åkare
som stod först på listan för träning i A1 då vakans finns i gruppen.
Vi har ytterligare åkare på kö och de kommer att erbjudas plats efterhand det uppstår
vakanser.
De i styrelsen som har personliga relationer med sökanden deltar enligt jävsprincipen inte i
dessa beslut. Ingen jävsituation noterades i detta beslut.
Intresseanmälan till försäsongen 2017/2018 kommer läggas ut på hemsidan.
§ 12

Kommunikation

Planering på flytt av hemsidan pågår. E-postadresser kommer att skapas och kopplas till
ansvars- och funktions-områden. Bengt ansvarig.
Klubbkläder

Förfrågan om VFKK-tryck på egna västar har inkommit men att klubbmärken köpes via
klubben. Styrelsen godkänner detta.
Klubbaktiviteter

Nästa test den 12 juni.
Prel. avslutning på säsongen söndagen den 11 juni kl. 15:00.
§ 13

Tävlingar

Ansökan inskickad till GKF, preliminärt arrangerar klubben en A-tävling helegen vecka 44
och en klubbtävling till våren.
§ 15

Övriga frågor

Inget denna gång
§ 16

Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 13 juni kl 18.00 i Frölundaborg.
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Anmäl övriga frågor till sekreteraren i god tid innan.
§ 17

Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet och tackade för uppslutningen.

Vid protokollet:

Claes Stejre
Sekreterare

Justeras:

Robert Casselbrant
Ordförande

Lena Abrahamsson
Justerare
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