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Närvarande: CS, AL, AS, PN, JH, FE
Frånvarande: AE, TP
Extrapunkter idag




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

Ekonomiläget
Gick igenom intäkter kostnader så här långt och den uppdaterade budgeten för Div-1 deltagande.
Ökande reklamintäkter kompenserar ökade kostnader för resor och domare. Allt under kontroll.
Isbanan
Fredrik Eriksson är vår vaktmästare i vinter.
Klart att Fritid ännu om att de tar fakturorna på service av ismaskinerna. Servicen är nu utförd.
Dessutom planerar Arne o Torbjörn en träff med Fritid om vårt arrendeavtal (går ut nästa säsong)
med den nye/nya Fritidschefen.
Dropnät och skyltar är det första som skall sättas upp.
Arbetsdagar lördag 17/10 kl 10-15 + siktar på uppspolning 22/10 och framåt.
Ann-Sofi lägger ut arbetsschemat + uppspolningsschemat på hemsidan. Meddelas lagen. Anmälan att
”jag kommer” till Ann-Sofi som uppdaterar listan med namnen.
Hall – lägesrapport: Vi har sökt ROA-lån som fortfarande ligger i beslutsprocessen.
Timer på belysningen Arne undersöker om det går att sätta en timer på belysningen.
Vi har lite problem med programmet för bokningsschemat pga ny programversion. Per jobbar på det.
Seniorlaget
Bra resultat på cupen i Rättvik föregående helg mot allsvenskt motstånd.
Alla spelarövergångar inskickade till förbundet. Totalt fem nya spelare från OBK inkl. Stefan Olofsson
och två målvakter. Seriepremiär ca 20 november. Serien blir 8 lag och 14 matcher.
Ungdomslagen
VBF-mötet i Lidköping. Fredrik E rapporterade därifrån.
Vi behöver uppdatera kontaktuppgifterna på VBFs hemsida.
Fredrik E har kontakt med OBK om samarbete på ungdomssidan.
Övriga frågor
 Lokstödsansvarig – Arne vill lämna över (skall matas in augusti och februari) Beslut: Ann-Sofi tar
över detta. KLART Vi har blivit bättre på inrapportering och har därför ökat intäkterna.
Utskick till medlemmarna har nu gått ut.
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 17 november kl 19

