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1.

Mötet öppnades

2.

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

3.
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Övriga frågor:
• Underhållsbehov ismaskiner
• Isbanan?
• Årsmötet måndag 20 april kl18
• Nästa säsong, inriktning
• Vilka lag ska vi ha?
• Vilka träningsgrupper ska vi ha?
• Tränare A-lag
• A-lagsansökan
• Klubbutveckling

Ekonomiläget
Balansräkningen
Diskuterat avvikande poster. Fler förändringar senaste månaden med positivt
sponsorutfall, utfall fonder mm gör att det pekar på ett mindre överskott för året.
Beslut: Varje lag lämnar in en budget på kostnader och ev. intäkter till Torbjörn
inför årsmötet.
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 under kontroll

4.

Isbanan
Diskuterade olika alternativ.
Beslut: Vi tar ett separat öppet möte om isbanan vad vi vill kring driften i
fortsättningen den 9 april kl 18 i klubblokalen. Det avgör vad vi säger till
kommunen också hur vi ställer oss till underhållsbehovet på ismaskinerna som
isgubbarna påtalat.

5.

Seniorlagen
Summering:
Vann tre matcher av 12! Bra närvaro på träningarna och mycket bra kontakt
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med P16. Vid uppsummeringsmötet: En majoritet av spelarna önskade att vi
skall söka division 1. Fördelar: Får hem spelare i andra lag + bättre satsning på
träningen.
Diskuterat för och emot ansökan att gå upp till division 1.
Beslut: Vi ansöker om plats i division 1. Ansvarig för att lämna in ansökan är
Arne.
Ungdomslagen
Träningsgrupp P16 - Summering:
Matcherna och arrangemangen fungerat bra. Spelat stabilt. Samarbetet med Alag fungerat bra. Alla spelare vill fortsätta nästa säsong!
Beslut: Vi siktar på att anmäla ett P-18 lag till nästa säsong (breddserien)
Därunder lutar det åt ett P14-lag (ev. blir det 9-manna spel i P14 B) och inget
U12-lag nästa säsong.
Träningsgrupp U7-U9
Kört träningar på lördagar kl 11-12 med Fredrik L som ledare. Varit ca 16
spelare som mest. Siktar på ett U9-lag nästa år ur den här gruppen.
Fredrik L siktar på att vara ledare även nästa år men behöver föräldrar som tar
ledaransvar.
Lekskolan - Inför nästa säsong:
Varit 5 ledare under säsongen. Värvat 6 nya föräldrar som assisterande till
nästa år. 115 nya för i år som provar på. Inget nytt för övrigt.
7.

Klubblokal/ Bandycafé
Terese är nu caféansvarig och det fungerar bra.
Fortsätter undersöka Swish som alternativ till kontanter.
Vi har åtagit oss att sälja korv, kaffe mm 9 maj på Billingeracet med 1000
deltagare och får behålla intäkterna. Terese kollar hur mycket vi behöver köpa
in. Behöver bemanna kaféet kl 9-18 den dagen.
Beslut: Per kontaktar Terese om läget (inköp + bemanningschema)

9.

Övriga frågor
• Sponsring – nästa år: Siktar på att inkludera curling i paketet och justera
priset.
• Inbjudan från Villa till två från föreningen till presentation av
ungdomsverksamhet mm + matchen mot Hammarby Sö 1 feb genomförd
med Fredrik Edholm från oss. De vill stödja oss – kommer att bjuda till
ledarseminarium i slutet på augusti 2015.
•

Nästa styrelsemöte: Bestäms på årsmötet 20 april kl 18.
Viktig punkt: Hur gör vi med isbanans skötsel nästa år. Behöver diskutera
olika alternativ.

Mötet avslutades
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Vid protokollet, Per Nordsjö
Bevakningslistan
• Behöver utse någon som sköter slipmaskinen (ex. byta skiva)
• Varje tränare skall lägga i sina spelare i Idrott Online + närvaro första
halvåret 2015 .
• Fredrik L tar anskaffar mattor till bägge omklädningsrummen. Inget nytt.
• Engagera skridskoläraren Sebastian Falk en lördag i november 2015. AnnSofi bokar.
• Till 2015-16: 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.
• Gör ett förslag utifrån det vi hade för några år sedan ”Gula tråden” – spikas
på kommande möte. Klubbutveckling: Ta hjälp av Sisu - Hur får vi med flera
ledare, hur får vi mer ”positiva” tankar. Beslut: Ann-Sofi bokar in från Sisu
till styrelsemötet i september för en uppstart och ev. därefter en arbetskväll
för medlemmar.

Kvarvarande arbete på klubblokal / läktare
Viktigaste kvarvarande jobb i turordning:
1. Klockan - Koppla om el direkt till stora klockan (inte beroende av resultattavlan –
Arne
2. Färg på maskinhuset. Fritid har åtagit sig målas om under sommaren 2015.
3. Ordna upp i källaren, sliprummet, sortera och spara/kasta (pågår) – Per
4. Timer till fläkten för att minska elförbrukningen - Arne
5. Lampa på klubbhuset (kanske)

