Protokoll från Styrelsemöte

VÄSTRA FRÖLUNDA KONSTÅKNINGSKLUBB
PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE
Datum:
Plats:

2017-08-21 Kl.18.00
Frölundaborg

Närvarande:

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

Frånvarande:

Martin Carlberg (MC)

§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

Inga inkommande ärenden.
§8

Avgående post

Återkoppling gjord till föräldrar angående grupptillhörigheter.
§9

Ekonomi

Årsbokslutet fastställt. Styrelsen fastställer resultat- och balansräkning enligt utskick.
Budget för 2017/2018 skall tas fram och presenteras.
Övriga ekonomipunkter utgår då ekonomiansvarig inte är närvarande.
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§ 10

Personal

Karin Ståhl kommer fortsatt vara delvis föräldraledig under hösten.
Styrelsen diskuterar förslag från Inger angående aktiviter och intäktsförslag.
Inger och Karin adjungerades in till mötet.
Uppstarten av skridskoskolan diskuterades. Det beslutades att Skridskoskolan kommer
starta vecka 38. Lediga platser finns fortfarande.
Första tillfället för Skridskoskolan den 23/9 klockan 11.15-12.05 kommer köras på Lilla
isen i Frölundaborg eftersom Frölunda Hockey kommer använda isen i Slottskogsrinken.
Information och kallelser kommer gå ut under kommande vecka.
§ 11

Medlemsfrågor

Ny gruppfördelning och reviderat schema för säsongen kommer gälla från vecka 35.
Publiceras inom kort på hemsidan.
Dokumentation för rutiner vad gäller hjälptränare i Skridskoskola kommer att tas fram och
publiceras på hemsidan. När skridskoskolan startar i vecka 38 så kommer behovet av
hjälptränare inför säsongen fastställas av ansvariga tränare.
En tränarlös vuxengrupp kommer att starta på söndagkvällar fr o m 3 september.
Styrelsen föreslår att höja medlemsavgiften med 50:- till 200:-/år. Beslut fattas av årsmötet.
Styrelsen godkänner försäljning via klubben av Bingolotter m.m. om intresse för detta
finns. Frivilligbasis gäller. Obligatorisk försäljning gäller dock för Idrottsrabatten enligt
tidigare beslut.
Information om hur att använda Sponsorhuset kommer kommuniceras under föräldramöte,
Facebook och via mail.
§ 12

Kommunikation

Affischer till skridskoskolan kommer inom kort. Flyer tas fram för utdelning.
Förslag från BK att använda digitala medier som marknadsföring för att nå ut till så många
som möjligt till minsta möjliga kostnad.
BK kommer att undersöka möjlighet för att få reporter från lokalblad att komma och skriva
om vår skridskoskoleverksamhet.
§ 13

Klubbaktiviteter

En gemensam klubbaktivitet planeras till den 3 september i Slottskogen vid Plikta. Syftet är
att bygga gemenskap och även passa på att göra reklam för klubben för att skapa intresse
för skridskoskolan. Vid dåligt väder skjuts aktiviteten en vecka framåt till den 10
september. Information läggs ut på hemsidan med mer detaljer.
Förslag att köra lägerverksamhet under dagtid under höstlovet vecka 44 och jullovet.
Kommer erbjudas i första hand till klubbens egna åkare. I mån av plats kommer även åkare
utanför klubben erbjudas plats.
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Julavslutning i skridskoskolan föreslås till lördagen den 16 december. RC undersöker
möjligheten att vara i Frölundaborg.
§ 14

Tävlingar

Klubben arrangerar tävlingar vecka 44 och vecka 11.
§ 15

Övriga frågor

En medlem donerar en frysbox till klubben.
§ 16

Nästa möte

Nästa styrelsemöte kommer planeras så snart det konstituerande mötet genomförts med den
nya styrelsen för 2017/2018.
§ 17

Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet och tackade för uppslutningen.

Vid protokollet:

Anki Jansson
Sekreterare

Justeras:

Robert Casselbrant
Ordförande

Lena Abrahamsson
Justerare
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