Protokoll från Styrelsemöte

VÄSTRA FRÖLUNDA KONSTÅKNINGSKLUBB
PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE
Datum:
Plats:

2017-06-13 Kl.18.00
Kansliet Frölundaborg

Närvarande:

Robert Casselbrant (RC)
Lena Abrahamsson(LA)
Bengt Karlsson (BK)
Anette Winäs (AW)
Martin Carlberg (MC)
Claes Stejre(CS)
Ingrid Nordesand (IN)
Karins Ståhl (KS) adjungerad
Inger Nilsson (IS) adjungerad

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

Inget att notera
§9

Ekonomi

Likviditeten är god.
Inga tvister.
Ansökan till Bingoalliansen har Martin skickat in.
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§ 10

Personal

§ 11

Medlemsfrågor

KS presenterade förslag till försäsongsschema och tankar runt grupper och schema inför
säsongen. Schema och grupper för höst säsongen 2017 kommer på hemsidan. Arbetet med
försäsongsträningen pågår och allt kommer att läggas ut så snart det är klart, senast i början
av juli. Det är preliminära scheman och grupp för säsongen då det dels händer mycket
under sommaren beroende på om och hur mycket man åker på läger så tränarna kommer att
se över grupperna under vecka 34 och 35 för att sedan göra slutjusteringar när man vet hur
det ser ut. Josefin Taljegård kommer att åka för VFKK från hösten 2017. Detta är nu klart
med Svenska Konståkningsförbundet och kommer att kommuniceras.
Klubben kommer att söka elitlicens och Robert kommer att åka på SKF obligatoriska möte
runt detta lördag 26/8 i Solna.
§ 12

Kommunikation

Klubben kommer att sätta in annonser i lokaltidningarna, Väster, Hisingen och Torslanda.
Bengt ansvarig att ta fram annonsförslag. Beslutades att avsätta 5.000:- för marknadsföring.
§ 13

Tävlingar

VFKK har blivit tilldelade en A-tävling vecka 44 i Marconi och en klubbtävling vecka 10.
§ 15

Övriga frågor

Beslutades att ha en arbetsdag för styrelsen söndag 20/8 10.00-15.00 i klubbrummet,
alternativt hos Bengt med fokus på att förbereda skridskoskola, årsmöte och gå genom
hemsidan.
§ 16

Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls måndag den 21 augusti kl 18.00 i Frölundaborg. Fokus är
årsmötet 29/8. 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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