Protokoll fört vid Deje Skidförenings styrelsemöte 2008-10-01

Närvarande: Sven-Åke Modin, Christer Skoglund, Per Boman, Torbjörn Magnusson, Lena
Berglind och Tore Zetterberg.
Frånvarande:, Ann-Sofie Gustavsson, Erik Olsson, Ann-Marie Nilsson, Frida Eriksson

§ 1 Mötets öppnande
Sven-Åke Modin, ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Medlemmars frågor
Inget att rapportera.

§ 3 Dagordning
Godkändes

§ 4 Föregående protokoll
Godkändes och lades till handlingarna.
Möte Forshaga kommun- elljusspår
Christer Skoglund rapporterade att möte hållits med Forshaga kommun, Jan Hagstrand
angående skötsel och ändrad dragning av elljusspåret. Kommunen kommer att börja med
ändrad dragning vid elljusspårets vändpunkt efter den 15 oktober.
Städdag
Det har beslutats att städdag vid skidstugan kommer att genomföras den 25 oktober kl 9 – 12.
Föreningen bjuder på fika. Stugsektionen ansvarar, planerar och ser till att det finns
arbetsredskap och material.

§ 5 Minnesfonden
Inget nytt att rapportera.

§ 6 Rapporter
Löpsektionen
Inget att rapportera
Orienteringssektionen
DM Medeldistans som arrangerades av föreningen gav ett överskott på ca 17 tkr.

Lustens OK.
Lustens OK är en egen klubb men i och med kopplingen till Deje Skidförening rapporteras
ändå från den klubben.
Klubben vann sin division i ”serien” överlägset. Det innebär en uppflyttning till division B.
Klubben har genomfört KM. Totalt deltog ca 40 löpare.
Klargörande om klubbtillhörighet. De som är medlemmar i Deje SF är inte med automatik
medlemmar i Lustens OK. Det är enbart de som tävlar i orientering som är medlemmar i
Lustens OK. De som tävlar i andra idrotter, tex skidor, tävlar för Deje SF.
Lustens OK skall ha höstfest den 24 oktober i Sisugården.

Stugsektionen
Möte har hållits angående att ha en tombola i Deje den 1 december.
Elljusspåret.
Möte skall hållas med Forshaga kommun den 23 september angående el-ljusspårets underhåll
och justerad dragning.

Motions- och träningsbanor
Christer Skoglund har satt upp markeringskäppar i alla spår förutom några på södra 5:an.

§ 7 Ekonomi
Då inget särskilt hänt sedan föregående möte den 17 september rapporterades ej något på
punkten.

§ 8 Inkomna skrivelser
Inget att rapportera

§ 9 El-översyn
Föreningen har fått bidrag på 40 tkr för en elöversyn av skidstugan. Sven-Åke Modin åtog sig
att kontakta elfirma för att få fram förslag på åtgärder med kostnadsuppskattning.

§ 10 Städning
Mötet diskuterade att eventuellt ha bastun stängd även torsdagar då belastningen på de som
städar är hög i och med att det skall ses till tre gånger under städveckan. Torsdagar verkar
vara den dag då bastun är minst besökt. Inget beslut togs.

§ 11 Snökanonen och skidspår
Snökanon
Deje SF har i dagsläget inte någon som vill ta ansvar för snökanonen inklusive snöläggning.
Snöläggning är ett omfattande arbete. För att det arbetet skall fungera måste det vara en större
grupp som sköter detta. Sisu har en aktiv grupp. Kommande vintersäsong är det Deje SFs tur
att ha snökanonen. Klubben låter Sisu ha snökanonen även kommande säsong.
Skidspår
Skötsel, främst att lägga skidspår om det blir snö ligger på löpsektionen. Sven-Åke Modin
kontaktar Erik Olsson och påminner.

§ 12 Inköp av ny dator
För kartadministration behövs en ny dator. Mötet beslutade att en bärbar dator får inköpas.
Bedömd kostnad ca 6 tkr.

§ 13 Nästa möte
5 november kl 18.30.

§ 14 Mötets avslutandes

Vid protokollet

Justeras

Tore Zetterberg
Sekreterare

Sven-Åke Modin
Ordförande

