Nässjö SKI
Protokoll fört vid Nässjö SKI:s styrelsemöte 18 september 2017
Plats: Speakertornet, Lövhult
Närvarande: Patrik Ottosson, Jonas Franzén, Dennis Lundquist, Mikael Jonsson,
Henrik Karlsson, Bernt Wilhelmsson, Arne Fransson, Gunilla Wallgren och Mona
Franzén.
§1
Ordföranden hälsar samtliga välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.
§2
Föredragningslistan godkänns.
§3
Till justerare väljs Henrik Karlsson
§4
Föregående protokoll, styrelsemötesprotokoll samt protokoll från Extra Årsmöte,
genomgås, godkänns och läggs till handlingarna.
§5
Inkomna skrivelser.
Jonas Franzén meddelar att det inte föreligger krav, utan endast
rekommendation, att klubben skall delta i ”Arrangörskonferens för att få
arrangera seedade långlopp” i Skellefteå den 26-27 oktober.
Styrelsen beslutar att inte skicka någon/några deltagare från klubben detta år.
Nässjö kommun planerar att ta fram ett Varumärke, ett s.k. Platsmärke för
Nässjö, som alla kan använda. Information om detta 4 oktober mellan 18-21.
Nässjö Församling har inbjudit samtliga föreningar till Mariagården 7 november
kl. 18.00 till ett ”Sponsringsmöte”.
Styrelsen beslutar att Patrik Ottosson skall gå på detta möte.
Planer finns på utbildning i Skidskyttearrangemang 21-22 oktober.
§6
Rapporter:
➢ Ordföranden uppger att han tillsammans med kassören varit på
Handelsbanken och Nordea för att ändra till nya firmatecknare.
Han har också deltagit in sammankomst med Bankommittén.
Skall den 9 oktober, tillsammans med Dennis Lundquist och Bengt
Franzén, träffa Pär Jonsson för att diskutera nytt övergripande avtal
mellan Nässjö SKI och Nässjö kommun.
Kommer att åka på Smålands Skidförbunds årsmöte kommande onsdag.
Handlingar för ansökan från Nässjö SKI:s medlemskap i
Parasportförbundet är insända.
➢ Motionskommittén meddelar att Kaféet nu är i full gång. I stort sett
samtliga har accepterat att ställa upp en eller flera söndagar samt att vid
förhinder byter man med varandra. Fler och fler betalar med Swish.
➢ Ungdomskommittén meddelar att träningarna börjat. Idag har Lilla
Sportspegeln varit och filmat ungdomarna. Sänds i TV den 5 oktober.
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Tyvärr saknas det tränare men många föräldrar ställer upp.
När en del sommaridrotter slutar sina aktiviteter kommer det att fyllas på
med ungdomar, som vill testa skidskytte.
Ansvariga håller på att kontrollera vad som gäller för den
skidskytteansvarige instruktören vad gäller vapen.
Skall sättas upp på ärendelistan tills detta är klarlagt.
Samtliga som tränar kommande tisdag (imorgon) skall fika tillsammans
efteråt. Skall sedan utvärderas om detta skall bli ett återkommande
inslag.
Bankommittén Henrik Karlsson meddelar att ett möte hållits med
ledamöter i bankommittén där olika frågor diskuterats.
Kommittén har bestämt att Johan Fridell, Tomas Franzén och Christer
Nylén skall upprätta listor vad gäller snötillverkningen.
En chattgrupp har bildats i kommittén.
Valberedningen jobbar vidare med att hitta en ordförande till kommittén.
Träningskommittén har börjat sin träning.
Delar av kommittén skall delta som representanter för Nässjö SKI i
samband med Höstyran den 30 september med bl.a. prova på att åka
rullskidor och skjuta med skidskyttegevär,
Ekonomi/budget. Kassören meddelar att föreningens ekonomi är god
samt att budgeten hålls.
Meddelar också att överföring till den nya kassören är under arbete.
Tävlingskommittén meddelar:
I helgen, 10/9, genomfördes Roler Ski Marathon med 34 deltagare.
Samtliga deltagare var mycket nöjda med arrangemanget, varför
tävlingen kommer att återkomma kommande säsong.
Följande tävlingar är inplanerade:
28 december 2017 Nässjöloppet, kvällstävling. Ingår i Pölder Cup
13-14 januari 2018 Regionsmästerskap. Skidskytte
4 februari 2018 Lövhultsloppet
11 mars 2018 Nässjöjakten, ingår i Pölder Cup.
Ett gemensamt KM i Längdskidor och Skidskytte planeras.
2 medlemmar i tävlingskommittén har genomgått utbildning i tidtagning
i Jönköping.
Valberedningen jobbar vidare med att hitta personer till de vakanta
platserna.
Styrelsen ska se över Nässjö SKI:s Vision & Mål så att målen är relevanta.

§7
Nyheter till Nyhetsmeilet skall vara Patrik Ottosson tillhanda senast 29
september.
§8
Ärendelista genomgås.
Avtal kommunen/Nässjö SKI. Möte planerat till 9 oktober
Ansökan till parasportförbundet inskickad.
Förarutbildning av pistmaskin. 3 anmälda till utbildningen
I-pad abonnemang inköpt och klart
Övriga ärenden står kvar på ärendelistan tills vidare.
§9
Beträffande förfrågan från Svenska Polarhundklubben, Södra, beslutar styrelsen
att klubben skall kontakta Nässjö kommun i första hand, eftersom de äger
aktuella banor. Deltagare från styrelsen kommer att ställa upp om så behövs.

§ 10
Therese och Patrik Ottosson kommer att uppdatera Nässjö SKI:s hemsida.
§ 11
Nästa styrelsemöte 23 oktober kl. 18.00 i Speakertornet, Lövhult.
§ 12
Patrik Ottosson har genomfört sitt första styrelsemöte som ny ordförande i
Nässjö SKI. Han tackar för visat intresse och förklarar styrelsemötet avslutat.
Vid protokollet:

Mona Franzén, sekreterare

Henrik Karlsson, justerare

Patrik Ottosson, ordförande

