Protokoll styrelsemöte Skövde Bandyklubb 2017-03-02
Närvarande: Arne Lorentzon, Per Nordsjö, Christer Sundvall, Claes Henriksson, Ann-Sofi Dahlberg,
Anna Ehn, Magnus Dagman, Fredrik Edholm, Arvid Engman
Frånvarande: Jonas Hedin
Extrapunkter idag:
•
•
•
•
•

Avrapport möte med Fritid om driftbidrag och Ismaskin
Program för avslutningen / jubileum 11 mars och vem gör vad
Isen sista veckan
Datum för årsmötet i april
Avrapport bandybussen

Avrapport möte med Fritid om driftbidrag och Ismaskin
Vi får beslut nästa vecka om det blir upphandling av ny ismaskin.
Vi får beslut om längd på vårt driftavtal och driftbidragets storlek kommande månaden.
Diskuterade möjligheten att spara energi genom att sätta upp ett plank mot vinden (+ nätet).
Vi tog också upp att belysningen behöver uppdateras närmaste åren.
Ekonomiläget
Inte fått bokslutet för februari ännu. Vi följer den reviderade budgeten .
Diskuterat olika kostnadsposter. Beslut: Vi fortsätter att bevaka kostnaderna.
Isbanan
Målen / näten behöver översyn nästa år på alla burar. Vi har redan köpt nät till de små målen. De
ligger klara i garaget.
Önskemål till nästa år: Bättre repeeter från café till bås, Ny målburar, byta den trasiga rutan i
speakerbåset.
Beslut: Klubblokal – Kafé
Vi behöver få en kaféansvarig som tar på sig löpande inköp till nästa år. Christer som vaktmästare
kommer att kunna ta på sig detta.
Profilkläder och utrustning
Ny leverans av buffar kommit. Räcker till lekskolan nästa år.
Beslut: Köp in gula mössor till nästa år.
Marknadsaktiviteter
Kvarvarande: Lagfoton i klubblokalen: U9, U12, 18-årslag. A-lag nästa år.
Skall vi ev. stå på Maxi i oktober för att starta upp säsongen?
Vi får disponera en ljudanläggning på 1000W av en förälder hela nästa säsong, vilket innebär att vi
kan ha skridskodisco fler gånger utan hyreskostnad av ljudanläggning.

Vi får fundera på om vi skall ha en egen maskot (ev. använda nuvarande ”Hasse Hare-dräkt” som vi
har i källaren).
Seniorlaget
Vi jobbar på upplägget för nästa säsong inklusive tränare och om vi skall ansöka om att vara kvar i
division 1.
Ungdomslagen
Läget i 18-årslaget
Rullar på. Jämn serie. X kvarvarande matcher och avslutning med de finska gästerna i Lidköping i
Lidköping 19/3 11:00. Gästerna är 18 personer varav 14 spelare och övernattar på Scandic.
Samarbetet med Otterbäcken verkar kunna fortsätta nästa år.
Läget i 12-årslaget
Broman Cup på lördag. 3 matcher lördag + 1 på söndag. Möter bl.a. två norska lag. Avslutning nästa
torsdag med match mot föräldrarna. Börjat fundera på lag till hösten.
Beslut:
Vi behöver utse en ungdomsansvarig som kan avsätta tid nästa år och hålla ihop ungdomsledarna.
Vi bokar ett gemensamt u-ledarmöte som uppsummering på säsongen närmaste veckan.
Läget i 9-årslaget
Blivit 20 barn i gruppen med tre tränare. Siktar på att åka med två lag till sista poolspelet i
Vänersborg 11/12 mars.
Bandybussprojektet
Visat filmen. Mycket lyckat. Söker pengar till nästa för en utbyggd verksamhet med fler fritids.
Program för avslutningen / jubileet
Vi samlas kl 11 på lördag den 11 mars (direkt efter avslutningen Skridskokul) på isen för
spontanmatch.
Därefter middag på kvällen i klubblokalen kl 19.00 (250:-). Vi blir max 30 som det verkar idag.
Arvid beställer catering via Knutas. Mail till Arvid för efteranmälan.
Övriga frågor
Slipmaskinen ProSharp – Arne skickar den på service efter säsongen.
Datum för årsmötet: Onsdag 26 april kl 18

Namn
Arne
Christer
Arvid
Jonas

Huvudområde
Isbanan; multihallprojektet, Arbetsledare vaktmästare
Isbanan; Curling; Isbanekassan, Nyckelansvarig
Ungdomsansvarig

Ej fördelade
Domaransvarig ungdomsmatcher

Claes
Per
Anna
Fredrik E
Magnus
Ann-Sofi

Ungdomssektionen
Sportgrupp A-lag
Marknadsföring; Kafé
Profilkläder
Ekonomiläget; Materialbudget; Sportgrupp A-lag
Hemsidan (Idrott On line) inkl medl-register; LOK-stöd

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 styrelsemöte: Onsdag 5 april kl 18

