Protokoll styrelsemöte Skövde Bandyklubb 2015-12-15
Närvarande: Arne Lorentzon, Per Nordsjö, Torbjörn Palm, Christer Sundvall, Ann-Sofi Dahlberg,
Fredrik Edholm,
Frånvarande: Arvid Engman, Jonas Hedin
Extrapunkter idag
•
•
•
•
•
•

Domarkurs - datum
14-årslaget
Uppsägning av arrendeavtalet
Lokstöd
Sisu
Försäkringar

Ekonomiläget
Gick igenom intäkter kostnader så här långt. Materialbudgeten är förbrukad nu för säsongen. Allt
under kontroll.
Vi måste under resten av säsongen fram till årsmötet ta fram en ny kassör eftersom Torbjörn redan
på årsmötet aviserade att 10 år får räcka.
Betalning med Swish är igång sedan en vecka tillbaka. Vi har ett nummer för isbanan Allmänhetens
åkning och ett nummer för kaféet.
Isbanan
Lägesrapport aktivitetshallen: Varit referat i tidningen. Vi har träffat skidalliansen om att ha ett spår
runt hallen vilket de var mycket intresserade av. Vi har fått ett muntligt avslag (väntat) på ansökan
om ROA-lånet om hallen.
Omförhandling av arrendeavtalet och sätta upp ett driftavtal med tydligare villkor.
Beslut: Vi säger upp avtalet.
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.
Timer på belysningen Arne undersöker om det går att sätta en timer på belysningen.
Seniorlaget
Börjat serien bra och förlorat två matcher med liten marginal. Fått en ny målvakt från Villa som är 21
år. Vi har totalt tre målvakter. Bra!
Ungdomslagen
14-årslaget: Stora problem att få ihop laget genom att spelare slutat. Kompletterat med spelare från
OBK.

Beslut: Separat ungdomsledarmöte för att hitta en bra form för 14-årsträningarna.
Övriga frågor
Lokstöd
Vi har registrerat för ca 9000:- hitintills. Borde kunna få in ca 5.000:- till. Viktigt att vi lägger in våra
aktiviteter (gäller 7-25 år). Ansökan skall vara inne 25 januari. Det är framförallt Lekskolan och U9
som saknas.
Sisu
Ann-Sofi har lagt in isskötarmöten, föräldramöten, styrelsemöten mm som SISU-listor. Kan ge oss
möjlighet att vi får ledarutbildningar o.d. betalt för detta för i storleksordningen 10.000:- år.
Försäkringar
Viktigt att vi registrerar alla som är aktiva i föreningen.
Buss mer än 10 mil
Föreningens grundinställning är att bussresa gäller för 11-mannalag. Om ett 7-mannalag är många
spelare till en samling över 10 mil, så får ledarna bestämma om det skall vara bussresa. I övriga fall
gäller att föräldrarna kör.
Nästa möte: Tisdag 19 januari kl 17.30

