NÄSSJÖ SKI

Protokoll fört vid Nässjö SKI:s styrelsemöte 6 februari 2017
Plats: Speakertornet, Lövhult
Närvarande: Dennis Lundquist, Mona Franzén, Johan Fridell, Yvonne Franzén, Jonas Franzén,
Bernt Wilhelmsson, Arne Fransson, Tomas Carlsson och Dennis Petersson.

§1
Ordföranden hälsar samtliga välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

§2
Dagordningen genomläses och godkänns.

§3
Till justerare för dagens protokoll väljs Bernt Wilhelmsson.

§4
Föregående protokoll uppläses, godkänns efter justeringen Träningskommittén istället för
Tävlingskommittén, och läggs till handlingarna.

§5
Beträffande inkomna skrivelser hänvisas till inkomna och vidarebefordrade mail.
Ordföranden informerar om att administrations- och och driftbidrag skall vara inskickade till
Nässjö kommun senast 25 februari.

§6
Rapporter:
➢ Ordföranden meddelar att inga möten med projektgruppen varit sedan föregående
styrelsemöte.
➢ Motionskommittén meddelar att under de 3 senaste söndagarna har det varit god
tillströmning både vad gäller naturstigen och kaféet.

➢
➢

➢
➢
➢

Barnens Vasalopp anordnas den 19 februari och då kommer delar av skidstadion
delvis vara avstängd mellan 10.00 -12.00. Uppgifter om detta kommer både på
Hemsidan och Facebook.
Ungdomskommittén bordläggs eftersom inte någon därifrån är närvarande.
Bankommittén meddelar att snö till Pulkabacke kommer att sprutas under veckan.
Beräknas bli klar till helgen. På grund av minusgrader är snötillverkningen igång i
Lövhult.
Johan Fridell meddelar att Draka Kabel sponsrat föreningen med ca 300 meter
elkabel.
Träningskommittén bordläggs eftersom ingen därifrån är närvarande.
Ekonomi/budget För tillfället följer föreningen budgeten. Kassören redogör för
intäkter och utgifter sedan förra styrelsemötet.
Tävlingskommittén, i samarbete med bankommittén, jobbar för att kommunen redan
under oktober-november skall köra is-skrapet från bandyhallen till Lövhult, så att en
grund för snötillverkningen finns tidigt på säsongen.
Tävlingskommittén planerar för en rullskidstävling i Lövhult någon gång under
sommaren alt. sensommaren. Intresseanmälan skall sändas in senast april månad.
KM under planering
Nässjöjakten blir helgen efter Vasaloppet, (andra helgen i mars.)

§7
Uppgifter som skall med i Nyhetsbrevet:
Barnens Vasalopp
Klubbmästerskapet
Nässjöjakten
Pulkabacken
Frågor om vilka som har nycklar till speakertorn m.m.

§8
Nässjö SKI:s nyckellista skall snarast revideras. Den som ej längre har behov av nyckel skall
omedelbart lämna tillbaka den. Samtliga nycklar skall kvitteras, gäller även de som har
nycklar. Lista för detta kommer att göras upp.

§9
Aktuell ärendelista genomgås.
Inköp av I-pad skall ske snarast enl. tidigare beslut.

Slalomstaket inköpt enligt beslut.
Betr. avtal mellan Nässjö SKI – Jörgen Larssons företag skall detta vara klart att presenteras
för styrelsen på nästa sammanträde. Ingen ”event” innan avtalet är klart.
Dennis Lundquist, med biträde av Dennis Petersson, tar fram förslag som Dennis Lundquist
redovisar vid nästa styrelsemöte.
Styrelsen beslutar att styrelseprotokollen i fortsättningen skall anslås på hemsidan.
§ 10
Reklamen på Banmarkeringen skall snarast ta bort, förslagsvis övermålas.
Alternativa banmarkeringar i plast, där t.ex. sponsordekaler kan klistras på, diskuteras på
mötet.

§ 11
Nästa styrelsemöte 8 mars kl. 18.00 i Speakertornet, Lövhult

§ 12
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar styrelsemötet avslutat.

Vid protokollet:

………………………………………………………..

………………………………………………….

Mona Franzén, sekreterare

Dennis Lundquist, ordförande

………………………………………………………….
Bernt Wilhelmsson, justerare

