Protokoll styrelsemöte Skövde Bandyklubb 2015-11-19
Närvarande: Arne Lorentzon, Per Nordsjö, Torbjörn Palm, Christer Sundvall, Ann-Sofi Dahlberg,
Fredrik Edholm,
Frånvarande: Arvid Engman, Jonas Hedin
Extrapunkter idag
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•
•
•
•
•
•
•

Två spelare uttagna till elitläger! Kostnaden för Elitlägret är 2100 kr per deltagare och faktureras
respektive förening.
Betalning med Swish - lägesrapport
Idé kring utökad Allmänhetens åkning
Efterdyningar presskonferensen om hall
Hur marknadsföra aktivitetshallen
Domarkurs
SISU
Resor o lag

Ekonomiläget
Gick igenom intäkter kostnader så här långt och den uppdaterade budgeten för Div-1 deltagande.
Ökande reklamintäkter kompenserar ökade kostnader för resor och domare. Allt under kontroll.
Beslut: Vi betalar sammanlagt 20 TSEK av föreningens medel på projektarbetet med finansieringen
av aktivitetshallen (resterande kostnader svarar en sponsor för)
Betalning med Swish – lägesrapport: Vi kommer att ha detta på plats inom en vecka från idag. Det
kommer att bli två nummer till att börja med: Ett nummer för betalning i kaféet och ett nummer för
betalning av Allmänhetens åkning.
Isbanan
Vi kommer att ha en arbetsgrupp till stöd för projektledaren Fredrik Lorentzon. Vi meddelar namnen
de som är intresserade till Fredrik.
Diskuterat efterdyningar efter presskonferensen om hallen.
Diskuterat olika sätt att marknadsföra hallprojektet: Det blir en banderoll till att börja med och
annons i SLA (Annonsen ingår i sponsring). Diskuteras vidare i arbetsgruppen.
Diskuterat en idé om extra lampor som. skulle kunna leda till extra allmänhetens åkning Beslut:
Undersök vidare, inriktning att det får kosta max 10 TSEK.
Driftavtalet går ut vid nyår. Vi säger upp det för att kunna omförhandla. Beslut: Arne håller i detta.
Mikael Eriksson är vår vaktmästare i vinter t. 0706784261 mail: micke_eriksson@live.se. Det har
fungerat bra.
Timer på belysningen Arne undersöker om det går att sätta en timer på belysningen.

Vi har lite problem med åäo i programmet för bokningsschemat pga ny programversion.
Seniorlaget
Vann seriepremiären!
Fungerar bra med nya ledningen av laget och ex. introduktionen av ungdomsspelare i laget.
Ungdomslagen
Fredrik E har fått igång samarbete med OBK för P16 OBK/Skövde och P18 Skövde/OBK.
P14: Vi räknar med att spela matcherna i närområdet, men inte de i Gbg-området.
Två spelare uttagna till elitläger ! Kostnaden för Elitlägret är 2100 kr per deltagare och faktureras
respektive förening. Beslut: OK
Övriga frågor
• Domarkurs – behöver kalla till ett sådan kväll. Per ordnar före a-lagsträningen.
• Caféschema: Ann-Sofi lägger upp med hjälp av förälder från P16/P18 (Fredrik Edholm ger ett
namn)
• SISU, Ann-Sofi träffar Margareta Persson 3/12. Redogör för detta på nästa möte• Resor o lag. Beslut: Inriktning är att ta buss till alla matcher över 10 mil.
Nästa möte: Tisdag 15 december kl 17.30 (Per skickar bokning)

