Beslutsprotokoll från styrelsemöte

Göteborgs konståkningsklubb singel
Beslutsprotokoll från styrelsemöte

Datum: 25/2 2018
Plats: Kansliet Frölundaborg
Närvarande: Anne Verbeke (AV)
Therese Krook (TK)
Ulrika Trägårdh (UT)
David Delgado (DD)
Anders Johansson (AJ)
Kent Karlsson (KK)
Anna Henriksson (AH)
Frånvarande: Linus Berger (LB)
Maria Rockström (MR)

§1.

Mötets öppnande
AV förklarade mötet öppnat och dagordningen fastställdes.

§2.

Val av ordförande
AV valdes till ordförande för mötet.

§3.

Val av sekreterare och justerare
UT valdes till sekreterare och DD till justerare jämte ordförande.

§4.

Genomgång och godkännande av föregående styrelseprotokoll
Föregående protokoll har justerats och läggs till handlingarna.

§5.

Inkommande och utgående post
All post är hanterad. Inget att rapportera.

§6.

Ekonomi
-

TK meddelar att skatter och löner är betalda.

-

Överlämning av ekonomiuppgifter till DD sker successivt för att så
småningom ta över ansvaret.
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§7.

§8.

§9.

-

Föreningsredovisningen är inskickad. Ansöka om lokalbidrag ska
skickas in senast 1 mars.

-

LOK-stödet är beviljat för hösten 2017.

-

Önskemål om istider för eftersäsongen ska vara förbundet tillhanda
senast 2 mars. Efter besked kan avgifterna fastställas. Målet är att
behålla samma avgifter som i fjol.

-

Påsklovsträning kommer endast hållas för åkare i elitseriefinalen,
deltagande i Ungomslyftet C samt tävlande i Skate Copenhagen.

Personal
-

TK och AV kommer inleda samtal med samtliga tränare inför
eftersäsong.

-

Madde har utsetts att hålla i deltagandet av Undomslyftet-C som är i
Borås i maj.

Verksamheten
-

Åkare har blivit uttagen att delta i SKF’s Ungdomslyftet – C.

-

Ansökan till elitlicensen är inskickad men ska kompletteras.

-

Tränare har haft en genomgång med styrelsen om kravanalys och
utvecklingstrappan för Elitlicensen.

-

TK har inlett dialog med Intersport om klubbkläder och klubbshop på
nätet. En ”klubbkväll” med chans att beställa kommer att anordnas.
Målet är att även bli bonuskunder.

-

Klubben uppmanar alla åkare som ej tävlat under säsongen att
anmäla sig till kommande tävling i Borås i april som är en kombinerad
stjärn- och klubbtävling.

Medlemsfrågor
-

§10.

Önskemål om att erbjuda deltagande i Skate Copenhagen och Skate
Malmö. Styrelsen står fast vid tidigare beslut om att åkare själva får
stå för omkostnader i samband med dessa tävlingar.

Kommunikation
-

Förslag: lägga upp beslutsprotokoll på hemsidan för en mer öppen
insyn. Beslut: Bra förslag som röstades igenom.
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§11.

§12.

§13.

Klubbaktiviteter
-

Föräldramöte, tränarmöte och åkarmöte kommer att hållas under
våren med anledning av Elitlicensen.

-

Slingauppvisning för skridskoskolan kommer arrangeras 24 mars i
Frölundaborg.

-

Gyllene skridskon 27 mars. Utskick och info i månadsutskicket har
gett noll intresseanmälningar.

-

Göteborgsvarvet: AJ träffar representanter för Göteborgsvarvet för
att få information om uppgifter. Därefter kan vi göra utskick till
medlemmarna att anmäla sig.

Tävlingar
-

5 st åkare kommer delta i Skate Copenhagen.

-

CA kommer i o m ungdomslyftet att delta i Skate Malmö.

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§14.

Nästa möte
Förslag skrivs på styrelsens facebooksida.

§15.

Mötet avslutas

