Protokoll styrelsen SB 2015 09 16
Närvarande: CS, AL, TP, AS, PN, JH
Frånvarande: AE, FE
Extrapunkter idag




Lokstödsansvarig – Arne vill lämna över
Arbetsverktyg kassör
Cup i Rättvik 8-10/10

Ekonomiläget
Gick igenom intäkter kostnader så här långt. Allt under kontroll. Arne, Torbjörn, Arvid och Jonas
uppdaterar budgeten för de nya förutsättningarna med div 1 spel (bussresor, cup mm) till
oktobermötet.
Isbanan
Ingen respons från Fritid ännu om att de tar fakturorna på service av ismaskinerna. Servicen är
beställd och utförs den här veckan. Dessutom planerar Arne o Torbjörn en träff med Fritid om vårt
arrendeavtal som går ut nästa säsong.
Hall – hur gå vidare: Vi har satt samman en realistisk kalkyl och har sökt ROA-lån för detta. Denna
ansökan ligger fortfarande i beslutsprocessen. Vi har bildat en Hallgrupp som jobbar vidare med
detta.
Timer på belysningen Arne undersöker om det går att sätta en timer på belysningen.
Seniorlaget
Bra deltagande på barmarksträningen för seniortruppen!
Alla spelarövergångar inskickade till förbundet. Tre spelare från OBK + Stefan Olofsson som kommer
tillbaka + ev. en målvakt som också kan stå i både P18 och Seniorlaget.
Seriepremiär 15 november.
Ungdomslagen
Haft ett uppstartsmöte med ungdomsledarna närmaste tiden och kommer att ha möte nr 2 nästa
vecka. VBF har slagit ihop P14 till en serie både i A och B-gruppen Höjden, Kungälv, Surte, Blåsut,
Vänersborg, LAIK, 2 Villa-lag.
Övriga frågor
 Lokstödsansvarig – Arne vill lämna över (skall matas in augusti och februari) Beslut: Ann-Sofi tar
över detta
 Arbetsverktyg (dator + laserskrivare) till kassör Beslut: Beviljas.
 Cup i Rättvik 8-10/10 anmälningsavgift inkl mat 17.500:- + boende. Totalt ca 32.000:- (ca 10.000
dyrare än Gripencupen vi brukar vara med på) Beslut: Klubben betalar det hela MEN
motprestationen är att alla bidrar med arbetsuppgifter ett antal timmar per år (döma
ungdomsmatcher, köra isen, assisterande tränare på ungdomsträningar och skridskokul)
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: Tisdag 13 oktober kl 19 (då bokar vi uppspolningen i kommande månadsskifte)

