Protokoll styrelsen SB 2015 08 19
Närvarande: CS, AE, AL, TP, FE, AS, PN
Extrapunkter idag








Hall – hur gå vidare
Utskick till medlemmarna + ungdomar (vi har en annons I SLA tillgodo för 10.000:- som
sponsring)
Anmälningsavgifter till distriktsamlingar
Rapport om spelarövergångar
Rapport från Villas uppstartsmöte på Billingehus
Hur lägga in på hemsidan?
Isbokningsschemat – vem lägger in?

Ekonomiläget
Fått 10.000:- från Idrottslyftet till skridskokul.
Gick igenom intäkter (sponsring och kafé vid cykeltävling) och kostnader så här långt. Allt under
kontroll.
Isbanan
Har klart med anställning av vaktmästare fom slutet av oktober och arbetsledare bland
isbaneskötarna.
Arne o Torbjörn planerar en träff med Fritid om vårt arrendeavtal.
Hall – hur gå vidare: Vi har satt samman en realistisk kalkyl och har sökt ROA-lån för detta. Denna
ansökan ligger i beslutsprocessen.
Vi måste serva maskinerna inför den här säsongen.
Timer på belysningen Arne undersöker om det går att sätta en timer på belysningen.
Beslut: Vi bildar en Hallgrupp som jobbar vidare med detta. Flera föräldrar har visat intresse för att
vara med där. Arne blir sammankallande
Seniorlaget
Var rekorddeltagande första barmarksträningen för seniortruppen!
Rapport om spelarövergångar: Torbjörn och Arne redogjorde för villkoren. Tre spelare från OBK +
Stefan Olofsson som kommer tillbaka.
Ungdomslagen
Diskuterar samarbete med Villa och OBK kring spelare i P16/P18 med ett sammansatt lag.
P16/18 genomfört tre ispass i Skara ishall redan!
Flera av killarna i P16/P18 tränar vissa träningar med motsvarande lag i Villa.
Kommer att ha ett uppstartsmöte med ungdomsledarna närmaste tiden.
Beslut: Vi står för anmälningsavgiften till VBFs distriktssamlingar
Beslut: Fredrik E undersöker om det finns matchställ till P18, annars OK att köpa nya.
Övriga frågor
Rapport från Villas uppstartsmöte på Billingehus: Vi hade hjälpt dem planera detta och de fick låna
lokalen. Fungerade bra.

Utskick till medlemmarna + ungdomar: Rätt tid är 15-20 september (fotbollen slutar ca 10 oktober):
 Då skall vi ha bestämt istider, träningsgrupperna och starttid så vi kan skriva med det
 Medlemsavgift + personnummer + betalningstid skall med i utskicket
Istiderna i ishallen är klara nu: Söndagar kl 1940-2100, Torsdagar 2100-2220 till slutet av oktober.
Hur lägga in info på hemsidan?
Per N, Fredrik E, Ann-Sofi har behörighet idag. Arvid skall få behörighet för att lägga in för seniorlaget
och nyheter.
Profilkläder
Beslut: Vi skall se till att det finns specificerade profilkläder beställa för de medlemmar som vill köpa.
Matchsekreterare lösta: Olvegård, Borg, Henriksson. Fortsättningskurs på nätet.
Isbokningsschemat: Per N, Torbjörn P, A Kjellson har behörighet idag. Christer S skall få behörighet
för att lägga in curling. Arvid skall få behörighet för att lägga in A-lagsmatcher,
Nästa möte: Onsdag 16 september kl 19

