Protokoll styrelsemöte Skövde Bandyklubb 2016-11-09
Närvarande: Arne Lorentzon, Per Nordsjö, Christer Sundvall, Claes Henriksson, Ann-Sofi Dahlberg,
Anna Ehn, Magnus Dagman, Arvid Engman
Frånvarande: Fredrik Edholm, Jonas Hedin
Extrapunkter idag
•
•
•
•

Extra tillskott av seniorspelare
Skridskodisko + utnyttja två halvsidor i SLA
Slipmaskinen
Domaransvarig

Årskalender
Ann-Sofi tagit fram en första utgåva. Behöver kompletteras med mer aktiviteter, ex
uppspolningsschema i oktober.
Bussresor
Skall vi betala en summa per spelare/förälder för P18 för att åka buss till bortamatcher?
Diskuterat för- och nackdelar om vi skall betala. Diskuterat detta inom P18. Kommit fram till att 150:per person är acceptabelt. Åker till långa bortamatcher (ex. Småland och Göteborg)
Beslut: Buss kostar 150:- kr per person och resa för ungdomslagen.
Ekonomiläget
Kommentarer - Utfallet hitintills är att vi i stort följer budget:
• Medlemsavgifter börjar rulla in
• Cupkostnader Stinsen Cup
• Svenska cupen (vi står för halva kosten för P18 logi ca 7000kr)
• Vi har fått intäkt Svenska bandyförbundet 22500kr skridskokul (hälften)
• Lite mtrl inköp kommit igång
• Tryck o annonskostnader bandylekskolan
Kontoställningen, dvs vårt saldo är OK.
Arne har skickat en lista på sponsorerna som Ann-Sofi lägger ut på hemsidan. KLART.
Isbanan
Uppspolningen fungerade bra. Det var svårt med att vete vilka som skulle komma på vilka tider från
hemsidan. Det var många som kom till kalkningen. Jättebra. Metoden med att spola, hyvla, kalka, sen
spola igen var ett mycket bättre arbetssätt.
Traktorproblem + snöfallet under tiden var problematiska.
Reparationen av slingorna gick inte så bra: Nu har vi två slingar med fyra rör som inte fungerar bra!
Detta är meddelat till Tekniska kontoret.
Vindnätet i sydväst. Vi har gjutit plintar och fått hem näten. Nästa steg är att sätt upp stolparna och
därefter hänga upp näten (samma nät som är tänkt till hallen)

Arne har fått till en träff i mitten av november med viktiga kommunrepresentanter för att diskutera
hur vi skall gå vidare i hallfrågan.
Schema vaktmästaren: kl 13-till träningarna börjar varje vardag + fria tider att utnyttja på helgerna.
Klubblokal – Kafé
Vi siktar på att ha öppet på juldagen och nyårsdagen. Anna tar kontakt med Terese om detta.
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. Ljudanläggningen är kvarvarande att lösa. Beslut: Max 3000: får
ljudanläggningen kosta. Blir fredag 9 december kl 18-20. Anna är ”projektledare” för detta.
Kvarvarande: Lagfoton i klubblokalen.
Annons 1: Skridskodisko 9/12 + A-laget hemmamatch
Annons 2: Julöppet + Annandagsderbyt mot OBK + P12 match 8/1
Seniorlaget
Diskuterade dagsläget spelartruppen för seniorlaget under säsongen. Juniorlagsspelarna kommit in i
truppen. Läget är positivt nu. Vi har ambitionen att börja planera nästa säsong innan säsongen är
slut.
Ungdomslagen
Läget i 18-årslaget
Spelade Cup i Surte. Blev en oavgjord match mot Surte. Det är 4-5 spelare som konstant tränar med
seniorlaget. Bra uppslutning på träningen. Fått en ny spelare från Skövde AIK. Är normalt 3-4
avbytare på matcherna. Samarbetet med OBK fungerar bra.
P16: Lag OBK/Skövde: Vi bidrar med 3-4 spelare. Skall åka på Kosa-cup i Örebro.
Läget i 12-årslaget
Börjat på is den här veckan. Första poolspel 26/11. Första på hemmaplan är 8/1.
Domaransvarig
Vi behöver utse domaransvarig och beställa föreningsdomarutbildning, Per bokar med Micke
Bengtsson om detta i samband med en träning. Första sammandraget i Skövde är 8 januari.
Övriga frågor
Slipmaskinen – problem med hantering av diamanten mot skivan. Vi har nu utsedda slipare per lag så
det borde bli bättre. Beslut: Arvid fixar en instruktion.
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
Teres

Ungdomssektionen
Sportgrupp A-lag
Marknadsföring; Kafé (kontakter med Therese)
Profilkläder
Ekonomiläget; Materialbudget
Hemsidan (Idrott On line) inkl medl-register; LOK-stöd
Matcharrangemang A-lag - cafe

Ej fördelade

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 6 december kl 18.00-20

Vi köper två ”Beachflaggor” för att ha utanför kaféet på gatan med ”Skövde Bandy” och ”Kafé.

