Protokoll styrelsemöte Skövde Bandyklubb 2016-06-15
Närvarande: Arne Lorentzon, Per Nordsjö, Arvid Engman, Jonas Hedin, Christer Sundvall, Claes
Henriksson, Ann-Sofi Dahlberg
Frånvarande: Anna Ehn, Magnus Dagman, Fredrik Edholm
Extrapunkter idag
•

-

Ekonomiläget
Gick igenom ekonomiläget med det nya SPCS -programmet. Sponsringen som Fredrik L jobbat med är
i mål. Bra! I övrigt är saldo på våra konton under kontroll.
Beslut: Vi räknar med att säga upp postboxen som kostar 1.900:- per år. Christer undersöker bästa
alternativet med (c/o-adress eller låda i klubblokalen + eftersändning). Vi bestämmer på nästa möte.
Isbanan
Lägesrapport multihallprojektet. Mycket tyst om detta just nu bland beslutsfattarna. Arne håller
kontakten.
Inget datum ännu spikat för förhandling med Fritid om nytt avtal och med Tekniska om
elförbrukningen.
Hyra klubblokal
Per N lägger ut priser för uthyrning på hemsidan. Förslag nytt pris: Hyra för medlemmar 300:- Övriga
privatpersoner och föreningar 600:-, företag 1000:- Priset inkluderar att hämta nyckel och att städa
själva städa. Marknadskommittén tar fram ett förslag som kombineras med vilka aktiviteter vi
erbjuder.
Marknadskommittén (Anna, Claes och Jonas ) har haft sitt första möte för att ta fram ideér för att bli
kända i stan -> för att rekrytera spelare: Jonas Hedin presenterade en lång rad av idéer. Kommittén
kommer att ”paketera” detta mera, föreslå de viktigaste och presentera detta på kommande
styrelsemöte. Vi siktar på att vara med på friskvårdens dag i början på september för att
marknadsföra oss.
Seniorlaget
Diskuterade spelartruppen för seniorlaget inför nästa år och hur vi skall lösa materialförvaringsfrågan
inför nästa år.
Ungdomslagen
Vi fick inga fler istider i ishallen. I övrigt inget nytt.
Övriga frågor
Rollfördelning styrelsen under detta året (påbörjad):
Namn
Arne

Huvudområde
Isbanan; multihallprojektet

Ej fördelade

Christer
Arvid
Jonas

Isbanan; Curling; Isbanekassan, Nyckelansvarig
Ungdomsansvarig
A-lag (?), ta med Mattias vid behov

Claes
Per
Anna
Fredrik E
Magnus
Ann-Sofi

Ungdomssektionen
Sportgrupp A-lag
Marknadsföring; Kafé (kontakter med Therese)
Profilkläder
Ekonomiläget; Materialbudget
Hemsidan; Lok-stöd

Arbetsledare vaktmästare
Matcharrangemang A-lag
Domaransvarig ungdomsmatcher

Ökade intäkter– uppslag (i budgeten ligger 30.000 i ökade intäkter): Spelaravgifter, lotter, städning,
aktiviter som varje lag bestämmer, städa omklädningsrummen, marknadsföring på allmänhetens
”Var vänlig betala”, Kiosken öppen på allmänhetens åkning på Jullovet - Juldagen, Sälja ”Fria
korvkortet” = fri korv för hela säsongen, korvbiljetter som priser, ta åt oss mer curlingaktiviteter
(förutsätter hjälp till Christer)

Nästa möte: Tisdag 23 augusti kl 18.00-20

