Protokoll från Styrelsemöte

VÄSTRA FRÖLUNDA KONSTÅKNINGSKLUBB
PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE
Datum:
Plats:

2019-03-25 Kl.18.00
Frölundaborg

Närvarande:

Margaretha Tohver (MT)
Lena Abrahamsson (LA)
Anette Winäs (AW)
Maria Andersson(MA)
Anna Sivengård (AS)
Martin Carlberg (MC)
Claes Stejre (CS)
Bengt Karlsson (BK)
Annethe Astorsdotter (AA)

Frånvarande:

Åsa Nylén (ÅN)

§1

Mötets öppnande.
MT förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
Inger, Tomas och Mathias adjungerades in till mötet.

§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
MC valdes att jämte ordförande för mötet justera protokollet.

§6

Protokoll från föregående möte
Föregående protokoll har justerats och lades till handlingarna.

§7

Inkommande post
- Vi tänker söka Unibet 3030 – en fond som idrottsföreningar kan få pengar ifrån, MT och
BK gör det.
- Fs data, viss post har vi märkt kommer till skräpposten. BK kollar över det.
- Ett förslag på riktlinjer för tävlingar och tester har inkommit från AA. Styrelsen läser
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igenom det till den kommande planeringsdagen.
Övrig post hanterad.

§8

Avgående post
Föreningshandlingar inskickade till Göteborgs Konståkningsförbundet på begäran.

§9

Ekonomi
Alla avgifter och skatter är betalda. Inga tvister.

§ 10

Personal
Personalmöte lördag 30 mars
Utbildningar: Mathias går tränarutbildning 4 B den 25-28 april.
Nästa år ändras systemet och det kan bli aktuellt med extra utbildning för Thomas och
Mathias.
Några av tränarna går utbildning 1 A och grund den 11-12 maj och 25-26 maj.

§ 11

Medlemsfrågor

§ 12

Kommunikation

§ 13

Klubbaktiviteter
Träningen på onsdag är inställd för hästhoppning i Wallenstam. Åkarna i A2 erbjuds att åka
med A1 i Rambergsrinken på onsdag istället.
Gyllene skridskon är den 9 april. Åkarna ska vara på plats 16.00 och det gäller C-min och
C1.
Vi summerar vårshowen.
Försäsongsschemat beräknas bli klart imorgon.

§ 14

Övriga frågor
Vi fortsätter jobba på fyslokaler, MT ser vidare på det.
Önskemål om istider för försäsongen är gjorda.
V 33 kommer det bli en uppstartshelg för tävlingsåkare.
V 32 är önskemålet varannan dag fm och varannandag em.
Planer för 2019/20 års årshjul börjar:
-

V 32 och 33 försäsong, fredag lördag v33 uppstartshelg.

-

Vi önskar 2 test innan sista oktober. På våren vill vi ha ca var sjätte vecka.

-

Höstlovet, jullovet och sportlovet. En arbetsgrupp tar fram ett förslag på hur dom kan
se ut.
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-

Halloweendisko 1 november I Frölundaborg/Marconi

-

Julavslutning för skridskoskolan den 14 december.

-

Vårshow helst 17-18 eller 19 april eller fredagen den 24 april I Frölundaborg eller
Marconi ishall.

-

Slingan 28 mars I Slottskogsrinken.

-

Gyllene Skridskon i början på april.

-

Vi undersöker Warsawa för nästa år och för fler åkare. Annetthe kollar upp det till
hösten med Billy från Uppsala Skridskoklubb.

-

Nordiska ungdomsspelen, vi undersöker det.

-

Balett till hösten och ev en provperiod under eftersäsongen , MT kollar med Juan
Carlos på Dansforum.

-

Jobba på Göteborgsvarvet.

-

Årsmötet måndagen den 19 augusti. Kick off för tränare och styrelse antigen 24 eller
25 augusti. Återkommer om exakt dag.

-

Tips från Inger. En vuxengrupp + och en ASSCI grupp samtidigt. En sen tid.

Skrivelse till Konståkningsförbundet angående deras beslut om att ta bort det korta
programmet för jun B1 och sen B1 återkommer vi med.
Ett förslag kommer upp att vi ska ha familjemedlemskap i klubben. Till årsmötet.

§ 15

Möten
Styrelsemöte, nästa möte 8 april kl 18.00-20.00
Arbetsdag 25 maj. 9.00-20.00 Tränarna med mellan 14-17.00 (Svetlana, Thomas, Mathias)
MT skickar ut inbjudan.

§ 16

Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet och tackade för uppslutningen.
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Vid protokollet:
Maria Andersson
Sekreterare
Justeras:

Margareta Tohver
Ordförande

Martin Carlberg
Justerare
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