Protokoll styrelsemöte Skövde Bandyklubb 2016-10-12
Närvarande: Arne Lorentzon, Per Nordsjö, Christer Sundvall, Claes Henriksson, Ann-Sofi Dahlberg,
Anna Ehn, Magnus Dagman, Fredrik Edholm
Frånvarande: Jonas Hedin, Arvid Engman
Extrapunkter idag
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Materialavtal – avtalsförslag från leverantören.
VBF ungdomsmöte 5/10 i Lidköping - rapport
Träningstider per lag
Bidrag för ”Mer aktivitet på isen” – annons för att anställa, Per rekryterar
Materialbudget per lag och ansvarig - vem beställer
Profilkläder och utrustning (Fredrik E) rapport
Licenser, försäkringar, övergångar
Policy kombinerat spel i A-lag, P18, P16
Att göra kalender SB
Uppspolningen

Sweden Outdoor festival - parkeringen
Behövdes inte fullt 5 personer. Kaféförsäljningen var ca 1000:-. Tack till alla som ställde upp.
Materialinköp
Leverantörsavtal med Sportbolaget i Edsbyn är signerat och klart. för säsongen 2016-17 enligt det
förslag som Fredrik E presenterade.
Inköpsansvarig per lag (= de som har rätt att beställa material från vår leverantör på faktura till
föreningen):
Tommy Krantz, Seniorlag
Leif Fredriksson, P16-18
Fredrik Dahlberg, U9-U12
Per Nordsjö, Skridskokul (Lekskolan)
Magnus samlar inköpsansvariga för att sätta upp en budget per lag.
Årskalender
Ann-Sofi tar fram förslag till nästa möte.
Bussresor
Skall vi betala en summa per spelare för att åka buss till bortamatcher?
Diskuterat för- och nackdelar om vi skall betala.
Beslut: Fundera på detta till nästa möte.
Möte med SBF 12/9 om Bidrag för ”Mer aktivitet på isen” - vem anställa?

Per och Claes redovisade slutsatserna från gårdagens möte. Vi kommer att rekrytera en
”skridskoinstruktör” och kommer att sätta samman en annons för lägga ut i olika ”kanaler”.
Friskvårdens dag
Mycket barn och pensionärer kom förbi och vi delade ut material + berättade om vår verksamhet.
Speed-shooting (hastighet på bollen) + prickskytte för att fånga barnens intresse.
Vi skall satsa på att vara med nästa år igen.
Ekonomiläget
Utfallet hitintills är att vi i stort följer budget. Reklam är i mål redan (över budget) Lotter är 0 Kr
hitintills. Kostnader: Surte cupen och Stinsen är betalda. Planerar upplägg för kiosken med Terese i
samband med nästa möte.
Fungerat bra med stödet för redovisningen. Summa tillgångar ligger stabilt.
Viktigt att vi för en förteckning över de företag som vi har sponsors med kontaktpersoner + övriga
som kontaktats. Till nästa möte bestämmer vi hur vi skall få till detta. Namnen på företagen och
kontaktpersonerna finns i bokföringsprogrammet. Beslut: Arne skickar en lista på sponsorerna som
Ann-Sofi lägger ut på hemsidan.
Isbanan
Arne haft ett bra möte om multihallprojektet i samband med diskussionen om Vasaloppscentret.
Vinklar in mot en kombinerad skid- och bandyhall. Tjänstemännen indikerar att taket kan komma in i
detaljplanen för Billingehus. Mötet med Fritid/Tekniska kontoret om reparation av slingan, service av
traktorn + lån av den. Elförbrukningen låg bra till så vi planerar uppspolning 1 november.
Vindskydden mellan speakerbåset och blå hallen. Stolpar var 12e meter. Reklam tryckt på. Släpper
10% av vinden. Sparar in el genom att hindra att vinden blåser över isen och bortslagna bollar. 12
meter långa och 6 m höga varje ”sektion”. Wire i nedkant och överkant. Silvergrå.
Vi köper två ”Beachflaggor” för att ha utanför kaféet på gatan med ”Skövde Bandy” och ”Kafé.
Vi behöver bli en uppspolningslista för detta i början på november 2016. Senast på styrelsemötet i
oktober. Beroende på väderleken startar vi torsdag 27/10 + helgen 29/10 (- Spelarna är på Cup) med
att sätta på aggregaten eller veckan därpå med helgen 5/11 (+ höstlov den veckan). Ann-Sofi lägger
upp på hemsidan. Avstämning om detta veckan före för beslut. Arbetsmöten tisdag 18/10 + 25/10
18.00 för att gjuta stolpar, kolla kalktunnan mm.
Per uppdaterar isschemat med ”Isvård” kl 14-17, ”Öppet utan isvård” på dagtid.
U10-12 har Måndag, Onsdag, spolning för P18 på Måndagsträningen.
Klubblokal – Kafé
Terese vill ha planering för säsongen, blir nästa möte, se ovan.
Profilkläder och utrustning
Ledaroveraller är beställda (18 overaller, varav 10-11 är ledaroveraller)
Beställt 200 Buffar med tryck (34:-) 40 st Bissen mössor (ca 120:-)

Marknadsaktiviteter Prio 1:
Adventsskridsko med musik, ljus, servering mm. + Skridskodisko för de yngsta. Anna bestämmer
datum till nästa möte.
Lagfoton i klubblokalen.
Marknadskommittén (Anna, Claes och Jonas) har haft möten för att ta fram ideér för att bli kända i
stan -> för att rekrytera spelare. Presenterade en lång rad av idéer på förra mötet. Vi har ”gratis”
annonsplatser i SLA som sponsring att utnyttja för att marknadsföra det vi satsar på. Understrukna i
listan nedan är prioriterade.
Sommaren Bilbingo, bil-bio
Hösten: Loppmarknad (= bakluckeloppis), ev. med fokus på sportgrejer vinter alternativt ordna
skridskobytardag när det går igång.
Hyra ut för utställningar
Kalas eller danskväll
Vintern: Vidareutveckla curling, ex SLA-curling - Christer kollar upp detta
Korpturning (ex 1 gång/år i slutet av säsongen som Otterbäcken eller Kålland gör), femkamp (inkl
kälkskridskor). Vi siktar på att vara med på friskvårdens dag i början 4 september för att
marknadsföra oss.
Övrigt:
• Bärkassar ”Lagpåsar” i stora varuhus för att sponsra ditt lag
• Sociala medier – bättre struktur, dagbok ”en dag som spelare” per lag
• representant i skolor och i fotbollsföreningar
• skridskodisko eller skridsko på advent med cafét öppet
• Återinföra klassbandyn
• Nå ut via friluftsdagar att ordna skridskoaktiviteter.
• Mer bandygrejer i klubblokalen, Lagfoton i klubblokalen
• Tydligare info om när det är allmänhetens åkning
• Logga under isen
Seniorlaget
Diskuterade spelartruppen för seniorlaget inför säsongen. Behöver tajmas med juniorlaget. Vårt
starka önskemål är söndagar kl 17 för A-laget.
Beslut: Fredrik E och Mattias skall synka ihop hur spelarna samordnas mellan P18/A-lag under
säsongen och hur träningstiderna fördelas. Inriktningen är att spelarna skall deltat minst en träning i
veckan med sitt ordinarie lag + för dubbelspelande minst en träning med A-laget.
Ungdomslagen, mest U12
P18: Ett lag tillsammans med OBK
P16: Ett lag tillsammans med OBK
Ledare för U10/12: Fredrik Dahlberg, ca 10-15 spelare
Ledare för U7-U9: Jonas Esserius, Kaj Nironen

Licenser, försäkringar, övergångar
Ann-Sofi har sökt licenser för alla spelare hon känner till i föreningen.
Beslut: Vi söker licens över alla spelare som skall vara cupen till helgen (för försäkringen)
Beslut: Arne söker övergångar för nya spelare (som är födda efter 2002)

Ledare Lekskolan: Se tabell.
Borås Bandy vill ha en P14-partner till nästa år för samarbete på 11-manna.
Beslut: Vi behöver utse domaransvarig och beställa föreningsdomarutbildning, Per bokar med Micke
Bengtsson om detta i samband med en träning.
Profilkläder och utrustning
Fredrik E undersökt behov hos oss och frågat runt om utrustning. Presenterade förslag på ett
samarbetsavtal bandyutrustning, ex. mössa med tryck (fyra sponsorer) kostar 50:-. Blir en
visningskväll i klubblokalen på kvällen onsdag 7 september.
Beslut: Fredrik går vidare med ett mer detaljerat förslag
Övriga frågor
Vi siktar på att nyttja Idrott-On-line även för medlemsregistret och registrera att de betalat.
Rollfördelning styrelsen under detta året (påbörjad):
Namn
Arne
Christer
Arvid
Jonas

Huvudområde
Isbanan; multihallprojektet, Arbetsledare vaktmästare
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 (Idrott On line) inkl medl-register; LOK-stöd

Ej fördelade

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: Onsdag 9 november kl 18.00-20

