Protokoll styrelsemöte Skövde Bandy 2015-05-19
Närvarande
Per Nordsjö
Fredrik Lorentzon
Arne Lorentzon
Ann-Sofi Larsson

Christer Sundvall
Arvid Engman
Fredrik Edholm
Frånvarande

1.

Mötet öppnades

2.

Föregående mötesprotokoll godkändes
Dagordning:
• Ekonomiläget
• Isbanan
• Seniorlagen
• Ungdomslagen
• Bandycafét

3.
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Övriga frågor:
• Förfrågan om upptaktsträff i Skövde
för Villa lör 8 augusti (ca 150 pers)
• Ungdomssatsning

Ekonomiläget
Balansräkningen
Lagt in den nya budgeten för 2015-16. Inga stora händelser ännu i år. Vi har
redan fått extra intäkter i samband med cykeltävlingen och aktiviteter för en
möhippa 9 maj.
Resultaträkningen
Vi gick igenom de största intäkts- och kostnadsposterna tom dagens dato och
diskuterade prognosen på säsongens resultat.
• Vi har lämnat in deklarationen för säsongen.
• Vi har betalat alla debiterade skatter mm tom. dagens datum
Slutsats / Beslut:
• Det ekonomiska läget är under kontroll

4.

Isbanan
Diskuterade olika alternativa förslag för framtida utveckling av isbanan.
Vi har tagit upp med Skövde Kommun om behovet av service på ismaskinerna.
Mötet med Fritid om detta har skjutits upp.

5.

Seniorlagen
Klart med tränare för nästa år. Arne och Torbjörn gör klart med avtal.
Ungdomslagen
Diskuterade hur vi skall förbättra vår förmåga att få ihop ungdomslag utifrån
alla barn som är med i lekskolan.
Några nyckelfaktorer för att lyckas bättre:
• Engagera föräldrar som ledare direkt från lekskolan och bilda lag
• Ledarkontinuitet – dvs. barnen har samma ledare under flera år
• Kör utbildning ”Bandy för barn” i egen regi under hösten
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Satsa på kransområdena (ex Lerdala) – där får vi bäst respons
Utse ungdomsansvarig för att hålla i ledarträffar typ 1 gång/månad,
utbildningar (Bjud in IFK Fotbolls ungdomsansvarig till vår upptaktsträff för
att berätta om deras erfarenheter alt. Villas motsvarighet ex. Viktor
Bergqvist) ca början på september.
Upptaktsträff med ungdomsspelare 7-12 år och ledare ca 10 oktober
(kallelse i slutet av september)

7.

Klubblokal/ Bandycafé

9.

Övriga frågor
• Upptaktsträff i Skövde för Villa lördag 8 augusti (ca 150 pers): Arvid, Fredrik
E håller kontakt med Viktor Bergqvist i Villa om detta.
Nästa styrelsemöte: 15-17 juni (Per återkommer med tid på mail utifrån när
IFKs kan)

Mötet avslutades

Vid protokollet, Per Nordsjö
Bevakningslistan
• Behöver utse någon som sköter slipmaskinen (ex. byta skiva)
• Varje tränare skall lägga i sina spelare i Idrott Online + närvaro första
halvåret 2015 .
• Fredrik L tar anskaffar mattor till bägge omklädningsrummen. Inget nytt.
• Engagera skridskoläraren Sebastian Falk en lördag i november 2015. AnnSofi bokar.
• Till 2015-16: Kontakta Fritid med officiellt brev om att se tillgängliga tider
och att vi får tillgång till strötider som blir lediga i ishallen under hösten (varit
mycket ledigt som inte utnyttjats). Vi vill ha fler istider från 2-3.
• Gör ett förslag utifrån det vi hade för några år sedan ”Gula tråden” – spikas
på kommande möte. Klubbutveckling: Ta hjälp av Sisu - Hur får vi med flera
ledare, hur får vi mer ”positiva” tankar. Beslut: Ann-Sofi bokar in från Sisu
till styrelsemötet i september för en uppstart och ev. därefter en arbetskväll
för medlemmar.

Kvarvarande arbete på klubblokal / läktare
Viktigaste kvarvarande jobb i turordning:
1. Klockan - Koppla om el direkt till stora klockan (inte beroende av resultattavlan –
Arne
2. Färg på maskinhuset. Fritid har åtagit sig målas om under sommaren 2015.
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3. Ordna upp i källaren, sliprummet, sortera och spara/kasta (pågår) – Per
4. Timer till fläkten för att minska elförbrukningen - Arne
5. Lampa på klubbhuset (kanske)
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