Protokoll styrelsemöte Skövde Bandyklubb 2016-04-13
Närvarande: Arne Lorentzon, Per Nordsjö, Torbjörn Palm, Christer Sundvall, Ann-Sofi Dahlberg,
Fredrik Edholm, Jonas Hedin
Frånvarande: Arvid Engman
Extrapunkter idag





Tränare
Lägesrapport ansökan hall
Styrelsen inför nästa år (inkl. rollfördelning)
Vaktmästare 2016-17

Ekonomiläget
Gick igenom intäkter kostnader för hela året. Sammanställde orsaker till underskott på ca 86.000,
varav hälften är engångsposter, ex nya matchtröjor till A-lag och 18-årslag. Resterande del är
medvetna beslut på ex. marknadsföring av multihallen och ökade bussresor för P14, P16, P18 och Alag i division 1. Vi signerade därefter balansräkningen.
Gick igenom budgetförslaget för kommande säsong som ligger på mindre överskott. Denna behöver
vi arbeta vidare med bl.a. ta med ökade intäkter (ex överväga spelaravgifter) och minska kostnader
(ex budget per lag).
Isbanan
Lägesrapport multihallprojektet. Vi lämnade in ansökan om kommunal borgen och har haft flera
möten med kommunala representanter. Vi avvaktar beslutet o satsningen på Billingehus och ev.
beslut om finansiering av Multihallen därefter.
Vårt driftavtal går ut vid nyår. Det blir förhandling med Fritid om nytt avtal närmaste tiden.
Förslaget på årsmötet är ge styrelsen i uppdrag att bilda bolag under förutsättning att den
kommunala finansieringen löses. Per och Arne kan tänka sig att ingå i styrelsen för bolaget.
Kvarvarande åtgärder på isbanan
 Ta in målen i garaget
 Ta in dropnätet bakom målen
 Rulla in gummimattorna
Blir en arbetsdag framöver som Christer håller i och meddelar styrelsen.
Vaktmästare 2016-17
Vi räknar med samma upplägg kommande säsong med timlön och tydligare arbetsuppgifter.
Seniorlaget
Diskuterade tränarfrågan för seniorlaget inför nästa år. Vi arbetar på att hitta en lika bra lösning till
nästa år som det har varit med Mattias Nilsson.
Ungdomslagen

Resan till Finland (Björneborg) mycket lyckad, väl mottagna på plats. Allt klaffade praktiskt,
utvärderingen visad att alla vill fortsätta nästa år. Tufft motstånd (tog senare silver i finska
mästerskapen)
Vi behöver förstärka tränare runt P18 till nästa säsong.
Övriga frågor
Styrelsen inför nästa år (inkl. rollfördelning)

Nästa möte: Tisdag 18 maj kl 19.00

