Deje Skidförening

Protokoll fört vid Deje Skidförenings styrelsemöte 2008-12-03
Närvarande: Sven-Åke Modin, Torbjörn Magnusson, Per Boman, Erik Olsson, Tore
Zetterberg samt Melvin Nilsson.
Frånvarande: Frida Eriksson, Ann-Marie Nilsson

§ 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.
Elöversyn av skidstugan återstår.
Tombola arrangerades i Deje i samband med skyltsöndagen den 30 november.

§ 5 Minnesfonden
6 452:57 finns insatt på fondkontot.

§ 6 Rapporter
Löpsektionen
Erik Olsson tog på sig ansvaret för att sektionen försöker få till en jourlista för att lägga
skidspår i händelse av att det blir tillräckligt med snö. Torbjörn Magnusson läger in på
hemsidan att intresserade av att hjälpa till med spårläggning hör av sig till Erik.
Erik visade ett förslag på hur klubben kan tjäna pengar genom att sälja toa- och
hushållspapper. Det är krav på att sälja minst 80 pallar.
Orienteringssektionen
Deje SF, Sisu och Lustens OK har haft gemensamt möte. Det beslutades där att ha ett
gemensamt skinklopp under vintern. Vidare beslutades att använda samma artiklar i både
Sisus och Deje SFs tidnignar ( Môrveln). Ungdomsledarna i respektive klubb skall se över
ungdomsverksamheten. Traditionella nybörjarkurser kommer att hållas under våren.
Lustens OK.
Tävlingsdräkter, 85 st har beställts. Dräkten sponsras av KeWab, NCC och Byggbeslag.
Klubben har inventerat hos Hemköp i Karlstad. Ersättningen läggs på att få ner priset på
ungdomarnas dräkter.
Hemköp har erbjudit klubben att den 1 januari 2009 inventera i samma butik.
Lustens Ok har sökt pengar från Ungdomslyftet.
Man ser på möjlighet att söka medel för nya kartor. Kartor anses som idrottsanläggning.

Stugsektionen
Stugsektionen har ansvarat för Tombolan vid skyltsöndagen. Det innebär mycket arbete och
man kommer inte att ta på sig detta meddelade Melvin Nilsson. Han föreslog andra
arrangemang. Ett kunde vara att servera ”Nävgröt och fläsk” i Skidstugan någon helg.
Brandsläckare saknas i Skidstugan. Tore tog på sig att anskaffa sådan.

§ 7 Ekonomi
Per redogjorde översiktligt för ett gott resultat och bra ställning för föreningen.
Intäkterna är totalt 326 tkr vilket är 16 tkr över budget. Det är lägre intäkter på
tipspromenader och Bingolotto men mer på övriga intäkter som vägstädning vilket gav 12 tkr
och Ullmaxförsäljning med 11 tkr över budget.
Bokförda kostnader uppgår till 198 tkr vilket är 89 tkr lägre än budget. Bland kostnader är
startavgifter högre tack vare fler startande i tävlingar. Elkostnaderna är lägre tack vare
värmepumpen. Underhåll är 41 tkr lägre pga att elöversynen ännu ej gjorts.

§ 8 Inkomna skrivelser
Inget att rapportera

§ 9 Lån till Lustens OK
Mötet beslutade att lämna ett kort lån till Lustens OK för att de skall kunna betala
tävlingsdräkterna.
§ 10 Sektionernas uppgifter
För att ha det skall vara tydligt vad varje sektion ansvarar för skall varje sektion lista ner sina
ansvarsområden och lämna det till Tore. Tore mailar de sektionsansvariga som skall listat
detta senast den 4 februari 2009.

§ 11 Tidplan för årsmöte 2009
7 jan
15 jan
2 feb
4 feb
22 feb

Styrelsemöte
Verksamhetsberättelser
Kallelser skickade för att vara hos medlemmarna senast den 8 feb.
Styrelsemöte
Årsmöte

§ 12 Nästa möte
7 januari 2009 kl 18.30.

§ 13 Mötets avslutades

Vid protokollet

Justeras

Tore Zetterberg
Sekreterare

Sven-Åke Modin
Ordförande

