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Protokoll styrelsemöte 16 november, 18:30
Deltagande styrelseledamöter:

Peter Dacke, ordförande
Mats Krigh, vice ordförande
Peter Gabrielsson, sekreterare
Johan Hagman
Anders Lundström
Linda Sandberg
Emelie Schlyter
Dennis Westermark
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Klubbchef:

Per Synnerman

X

§ 1 Mötets öppnande
Sammanträdet öppnades av ordförande Peter Dacke som hälsade alla välkomna.
§ 2 Val av justeringsperson
Mötet utsåg Peter Dacke till justeringsperson.
§ 3 Godkännande av dagordning
Beslutades att godkänna föreslagen dagordning.
§ 4 Föregående protokoll
Inga synpunkter på föregående protokoll.
§ 5 Gemensam kväll för alla ledare
Peter D informerade om kväll för alla ledare, preliminärt den 19e mars 2022. Tanken är att kunna
skapa möjligheter att träffas mellan grupperna och visa på en uppskattning för det arbete som utförs.
Till nästa styrelsemöte kommer Peter D och Linda med förslag kring upplägg.
§ 6 Genomgång och beslut elitbudget aktiva
Peter G och Per gick igenom förslaget på bidrag aktiva och elit. Underlaget bifogades kallelsen och
presenterades under mötet. Modellen för beräkning fastställdes och styrelsen beslutade att förslag
till bidrag gäller för dialog med aktiva, med reservation inför kommande beslut budget 2022.
Styrelsen beslutade också om en justering för en aktiv som kommer tydligt i kläm pga. särskilt tuff
konkurrens inom den åldersgruppen. Det gäller en aktiv i P16 som lyfts till D-nivå.
§ 7 Det ekonomiska läget och inledande diskussion om budget 2022
Anders hade skickat ut ett underlag inför mötet. I vanlig ordning ett bra underlag. Anders redogjorde
kortfattat för det ekonomiska läget som ser lite bekymmersamt ut då betalande aktiva medlemmar
är något lägre än förväntat (budgeterat).
Styrelsen konstaterade att läget på träningsgrupper och antal aktiva behöver fördjupas till nästa
möte. Hur många ledare och aktiva som finns i respektive grupp. Och i den informationen hur många
betalande aktiva vi har och hur många som finns i kön.
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§ 8 Hemsidan

Linda gick igenom arbetsläget kring hemsidan. Hemsidan är klar. Nu ska förstasidan göras klar och
sedan publiceras. Tyvärr går den inte att förhandsgranska för styrelsen (rent tekniskt) men Linda gick
igenom huvuddelarna.
§ 9 Klubb- och tävlingskläder, utbud modeller och utseende
Emelie redogjorde för läget kring de klubbkläder vi har idag och vilka möjligheter som behöver
utredas. Modeller, varianter mm. Styrelsen beslutade att Per och Emelie kontaktar Länna och Adidas
för att klara ut möjligheter till utökning av utbudet och möjligheter att ändra utseende.
§ 10 Inför Första Chansen 20-21 november
Inför Första Chansen är nu samtliga funktionärer på plats. Tävlingen är öppen för transpersoner.
§ 11 Personalfrågan på kansliet inför våren 2022
Per redogjorde för arbetssituationen på kansliet, där en anställd fortfarande är sjukskriven, och det
är fortfarande oklart när återgång till arbetet kan påbörjas.
Den tillfälliga förstärkningen som gjordes under hösten kan utsträckas och det innehållet behöver
utredas, och tas ställning till inför nästa år.
§ 12 Rapport från städlördag på Källbrinks IP och Kansliet
Linda redogjorde för genomförandet av städlördagen 30e oktober kl 12-15 på Källbrink. Det deltog
17 st. tränare och ledare. Förråden är nu städade och ordnade. Kvar är garaget att röja.
§ 13 Rapport från möte om arbetet med sponsorer/samarbetspartners
Johan och Anders redogjorde för ett möte med Kenneth Andersson och Pelle Öhrland där de bl.a.
diskuterade olika sponsorpaket och hur de kan struktureras. Ett förslag kommer att tas fram för hur
olika sponsorpaket ska hanteras. Johan redogjorde för olika idéer och upplägg som kommer att
utvecklas riktade till såväl företag som medlemmar.
Huvuddelen av förslagen omsätts och tas direkt om hand av Kenneth. I övrigt utarbetas ett
sponsorpaket som läggs in på hemsidan. Ett utskick till alla medlemmar görs via kansliet.
Anders redogjorde för en del tankar som inför ett möte med Arbetsgrupp Hållbart (7e december).
§ 14 Rapport från NM i terränglöpning
Peter D och Mats redogjorde för genomförandet. Det blev en regnig och blöt tillställning. Under
tävlingen tilldelades Pelle Öhrland priset Sköldsäterfonden (som tidigare publicerats på våra sociala
media).
§ 15 Rapport från kick-off för Hasse och Sonja Sköldsäters minnesfond
Peter D och Anders deltog vid Kick-off för den nya styrelsen för minnesfonden. Det var en bra
genomgång och det bedöms bli en bra start med en bra grupp.
§ 16 Rapport om arbetet med kommunen om nya stavhoppsmattor
Peter D redogjorde för samtalen med kommunen hur stavhoppsmattorna på Källbrinks IP ska
hanteras. Lilla mattan kommer att ersättas under våren 2022, så snart det tas ett beslut i kommunen.
§ 17 Klubbchefen rapporterar
Per redogjorde för läget kring antal medlemmar (och situationen på kansliet, se ovan).
§ 18 Specifika styrelsefrågor
Styrelsen förde en diskussion kring hur vi ska få ett ökat fokus på rekrytering av nya medlemmar.
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§ 19 Nästa möte 14 december

Nästa möte är den 14e december.
§ 20 Mötets avslutande
Peter D förklarade mötet som avslutat kl. 21:30 .

Vid protokollet:

Justeras:

----------------------------------------------------------Peter Gabrielsson

-----------------------------------------------------------Peter Dacke

