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1.

Mötet öppnades

2.

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

3.
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Övriga frågor:
• Idrottsgalan
• Tränare A-lag
• SM-finalen
• Inbjudan från Villa
• P16 Cup
• Rapport från SBF-mötet i Lidköping.
• Sommarbandy

Ekonomiläget
Balansräkningen
Under kontroll, följer i stort budget. Diskuterat avvikande poster. Prognosen är
att vi gör ett mindre underskott i år (ca 30 TSEK). Eventuellt kan det vara en
fördel att varje lag gör en budget för nästa år. Det får vi bestämma inför nästa
säsong.
Resultaträkningen
Vi gick igenom de största intäkts- och kostnadsposterna tom dagens dato och
diskuterade prognosen på säsongens resultat.
• Vi har betalat alla debiterade skatter (inkl. reklamskatt), avgifter och
rapporterat domararvoden till skatteverket tom. dagens datum
Slutsats / Beslut:
• Det ekonomiska läget är fortsatt under kontroll

4.

Isbanan
Diskuterat hyvling ställt mot spolning före träning och isens tjocklek.
Beslut: Vi utvärderar när säsongen är slut.

5.

Seniorlagen
Summering:
Tränare A-lag: Arvid huvudansvarig fortfarande. Mattias Nilsson och Albin
Bladh från Otterbäcken är assisterande tränare säsongen ut. De tar över som
huvudtränare för nästa säsong.
Det är hemmamatch på fredag - vi satsar på att vända trenden då.
Beslut: Vi gör upp de praktiska arrangemangen kring tränarlösningen i slutet
av säsongen.
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Ungdomslagen
Träningsgrupp P16 - Summering:
Matcherna och arrangemangen fungerat bra. Spelat stabilt. Samarbetet med Alag fungerat bra. Har inte fått till något samverkansavtal med andra klubbar.
Fått till ett bättre föräldraengagemang i år. Mycket bra jobbat!
Träningsgrupp U12/P14
Ojämn närvaro mellan träningsdagarna pga. Två sammandrag senaste
helgerna U10 och U12.
P14: Klarat att få ihop lag till 4 matcher + DM. Två vinster o två förluster. Spelar
på Söndag i Otterbäcken.
16 lag anmälda till Scan Cup fram till idag. Nya lag i år: Derby, Mosserud,
Jönköping.
Träningsgrupp U7-U9
Kör träningar på lördagar kl 11-12 med Fredrik L som ledare. Varit ca 15
spelare närvarande.
U10 sammandraget i Skövde: Många spelade match för första gången.
Behöver jobba för en ledare inför nästa säsong.

7.

Lekskolan - Inför nästa säsong:
5 ledare + föräldrar som assisterande. 115 nya för i år som provar på. Inget nytt
för övrigt.
Klubblokal/ Bandycafé
Inbrottet: Rutan bytt. Självrisken är 8000:Terese är nu inköpsansvarig.
Per Gustafsson undersöker Swish som alternativ till kontanter.
•

9.

Beslut: Vi bjuder in Terese till nästa möte. Nycklar omkl.rum tillbaka till
svarta nyckelbrickan i lokalen

Övriga frågor
• Idrottsgalan: 17 deltagare.
• SM-finalen: P16 föreslår buss över dagen. Beslut: Vi siktar på att beställa
en buss och fylla den. Pris: 400:- inkl buss och biljett. Klubben skjuter till
resten. Alla lag inventerar intresset. Anmälan senast 20 februari. Därefter
bestämmer vi om vi går vidare.
• Inbjudan från Villa till två från föreningen till presentation av
ungdomsverksamhet mm + matchen mot Hammarby. Sö 1 feb kl. 14.30
Fredrik Dahlberg åker.
• P16 Cup: Siktar på en träningscup 28 februari – 1 mars med 4 lag.
• Rapport från SBF-mötet i Lidköping: Arne och Ann-Sofi redovisade det
viktigaste. Arne svarar för klubbens räkning.
• Sommarbandy support - beslut: Vi satsar på att stödja deltagande i
distriktssammandragen, inte sommarbandyn.
• Licenser: Arne åtar sig att lägga in de licensierade som saknas.
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Fredrik L undersöker om möjligheten att starta Gymnasieval bandy till nästa
säsong. Läget jan 22: Inte klart. Ser inte ut att bli av pga att eleverna
kommer att gå på olika gymnasieskolor.

Nästa styrelsemöte: Torsdag 26 februari kl 18

Mötet avslutades
Till nästa år:
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.

Vid protokollet, Per Nordsjö
Bevakningslistan
• Fredrik E undersöker om att dra om bussturen för att passa fritids.
Kommunen håller på att titta på detta.
• Behöver utse någon som sköter slipmaskinen (ex byta skiva)
• Lamporna byttes mha Brandkåren. Kostar ca 15.000:-. Klart bättre ljus nu.
• Varje tränare skall lägga i sina spelare i Idrott Online.
• Sätt upp en skylt på myntautomaten. KLART
• Fredrik L tar anskaffar mattor till bägge omklädningsrummen. Inget nytt.
• Engagera skridskoläraren Sebastian Falk efter nyår. Inget nytt.
• Gör ett förslag utifrån det vi hade för några år sedan ”Gula tråden” – spikas
på kommande möte Läget 9 dec: Första mötet i lördags. Vad vill vi med
Skövde Bandy?

Kvarvarande arbete på klubblokal / läktare
Viktigaste kvarvarande jobb i turordning:
1. Hydraulläckage vita ismaskinen (styrningen?)
2. Klockan – värmeelement behöver installeras mot kondens
3. Färg på maskinhuset. GÖR VI NÄSTA ÅR
4. Belysning i förrådet mellan båsen (Arne) Inget problem. Punkten stängs.
5. Undersök alternativ hemsideleverantör – Ann-Sofi KLART
6. Profilkläder, Ann-Sofi gör ett förslag och tar kontakt med TeamSportia (Emil kontakt)
7. Ordna upp i källaren, sliprummet, sortera och spara/kasta (pågår) – Per
8. Timer till fläkten för att minska elförbrukningen - Arne
9. Koppla om el direkt till stora klockan (inte beroende av resultattavlan) +
värmeelement – Arne
10. Lampa på klubbhuset (kanske)
11. Flytta reklamskyltarna till ställningen till norra sidan om speakerbåset (lättare att
skyffla undan snön) KLART
12. Bakgrundsradio i klubblokalen. KLART – stängs.
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