Protokoll styrelsemöte Skövde Bandyklubb 2016-12-06
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
•
•
•
•

Cup U12
Diskutera hur mycket trycka på om taket (namninsamling, tåga etc)?
Hemsidan
Profilkläder

Årskalender
Vi behöver titta på och uppdatera kalendern vid kommande möten.
Hemsidan
Vi måste skärpa oss att meddela Ann-Sofi när vi har nyheter som vi borde dela med oss inom
Gräsroten (Svenska Spel)
Vi går med. Ann-Sofi bokar in oss på detta.
Ekonomiläget
Kommentarer - Utfallet hitintills är att vi i stort följer den reviderade budgeten, som pekar på ett
underskott.
Detta är en månad med stora utgifter som planerat. Kontoställningen, dvs. vårt saldo är OK.
Diskuterat olika kostnadsposter. Beslut: Vi fortsätter att bevaka kostnaderna.
Isbanan
Vindnätet i sydväst. Planerar sätta upp det den närmaste tiden.
Vi fick ett negativt besked om att investera i tak över isen med motiveringen att det inte passar in.
Beslut: Vi samlar så många medlemmar som möjligt inför ett fackeltåg inför fullmäktigemötet på
måndag. Vi samlas kl 16.45 vid Arenan och går till Kommunhuset där fullmäktigemötet börjar kl
17.30.
Klubblokal – Kafé
Vi har öppet på juldagen och annandagen.
Profilkläder och utrustning
Ny beställning av ledaroveraller kommer att gå iväg snart. Fredrik Edholm tar emot beställningar.
Bissen mössor sålt bra. 15 av 40 st är osålda. Beslut: Isgubbarna får var sin mössa. Fredrik E beställer
hem 20 ytterligare Bissen-mössor.
Marknadsaktiviteter
Skridskodisko blir fredag 9 december kl 18-20 med ljudanläggning, ev. ljus, pop corn mm.
Kvarvarande: Lagfoton i klubblokalen. Ludvig Dagman tar foto och börjar med P18 kommande helg,
därefter A-lag och U12.
Annons 3: Annandagsderbyt mot OBK + Öppettider isbanan i julhelgerna + företagscurling.

Seniorlaget
Bra början på säsongen spelat jämt de två första matcherna, en oavgjord och en uddamålsförlust.
Ungdomslagen
Läget i 18-årslaget
Lyckad turné i Blekinge i helgen. Två matcher: En oavgjord, en knapp förlust. God stämning. Fyra till
fem spelare är med i A-laget.
Läget i 12-årslaget
Spelat ett poolspel. Hade 10-11 spelare.
Beslut: Vi betalar cup-avgiften för Broman Cup U12.
Läget i 9-årslaget
Kommit igång med träningar på lördagar och tisdagar med tre tränare. Idag var det extra många på
med eftersom det var första bussresan bandyprojektet från Tidan, Timmersdala mm
Bandyprojektet
Fått en kanonstart. Första resan idag med ca 40 på isen.
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 17 januari kl. 18.00-20

