Protokoll från Styrelsemöte

VÄSTRA FRÖLUNDA KONSTÅKNINGSKLUBB
PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE
Datum:
Plats:

2018-09-03 Kl.18.00
Klubbrummet, Frölundaborg

Närvarande:

Margaretha Thover (MT)
Lena Abrahamsson (LA)
Bengt Karlsson (BK)
Anette Astorsdotter (AA)
Claes Stejre (CS)
Maria Andersson(MA)
Anna Sievengård Volmersdetdt (A.V)
Åsa Nylén (ÅN)
Martin Carlberg (MC)
Anette Winäs (AW)

Frånvarande:

§1

Mötets öppnande.
MT förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§2

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§3

Val av ordförande för mötet
MT valdes till ordförande för mötet.

§4

Val av sekreterare för mötet
MA valdes till sekreterare för mötet.

§5

Val av justerare att jämte ordförande justera protokollet
LA valdes att jämte ordförande för mötet justera protokollet.

§6

Ansvarsområden
Vi diskuterar och sätter ansvarsområden inom styrelsen. Presenteras inom kort.

§7

Ekonomi
Ekonomin ska gås igenom skriftligen en gång i månaden.

§8

Personal
Anställningsavtal ska göras för alla tränare. MT tar hand om det.

§9

Tävlingar
Höstens tävlingar som är tillgängliga för åkarna läggs snart ut på hemsidan.

§ 10

Kontaktföräldrar
Nästan alla grupper har en kontaktförälder. Vi arbetar vidare för att alla ska ha och behöver
förtydliga uppdraget.
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§ 11

Inkommande och utgående post
Vi måste se till att inkommande från GKF och SKF kommer direkt till oss på styrelsemejlen.

§ 12

Utbildning
2 åkare som skulle gå tränarutbildningen 1b skjuter på den till nästa gång. MT kollar över
stipendier som finns för att kunna användas för detta ändamål.
Mathias har gått tränarutbildning 3 B.
Vi kommer att skicka våra yngre tränare som har fysträning på en workshop för
åldersanpassad fysisk träning.

§ 13

Schema/ grupper
Mathias kommer in för att prata grupper och schema. Vi ser över eventuella ändringar då
vissa pass är många på isen och en del pass har många tränare. Viss förändring i grupperna
kan också komma att ske.
Vi är noga med närvarohanteringen i vårt system Sportadmin.
Vi undersöker is och intresse för morgonträning. AA och CS undersöker det.

§ 14

Övriga frågor
AV och AA undersöker om vi kan ha en egen domargenomgång för tävlingsåkarna.
Klubbkväll den 17 september på kansliet där åkarna med föräldrar kan komma till kansliet,
det kommer att finnas begagnade och nya konståkningsartiklar att köpa eller så kan man
bara fika och umgås.
Likabehandlingsplanen ska skickas ut till alla föräldrar.
Nyhetsbrev kommer att börja skickas ut.
Arbetsgrupper diskuteras och vi behöver ha fler föräldrar som hjälper till för att vi ska
kunna anordna tävlingar, slinga uppvisning och vårshow etc.

§ 15

Nästa möte
Mötesplan är en gång i månaden. Arbetsmöten och personalmöten hålls kontinuerligt.
Nästa möte: 10 september 18.00 på kansliet.

§ 16

Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet och tackade för uppslutningen.

Vid protokollet:

Maria Andersson
Sekreterare

Justeras:

Margaretha Thover
Ordförande

Lena Abrahamsson
Justerare

2 (2)

