Nässjö SKI

Konstituerande styrelsemöte samt styrelseprotokoll fört vid Nässjö SKI:s sammanträde
den 7 juni 2017 i Speakertornet. Lövhult.
Närvarande: Jonas Franzén, Mona Franzén, Arne Fransson, Gunilla Wallgren, Bernt
Wilhelmsson, Henrik Karlsson och Mikael Jonsson

§1a
Till vice ordförande för Nässjö SKI väljs Jonas Franzén
Till kassör från 1 september 2017 väljs Bo Pettersson. Tidigare kassören Arne Fransson
sitter kvar till 31 augusti 2017.
Till sekreterare väljs Mona Franzén
§1b
V. ordföranden hälsade alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.
§2
Dagordningen godkänns.
§3
Till justerare väljs Bernt Wilhelmsson
§4
Föregående protokoll samt årsmötesprotokollet genomgås.
Styrelsen beslutar att aktuella ärenden skall noteras på ärendelistan vid varje
styrelsemöte tills åtgärder vidtagits.
§5
Revisorernas PM.
➢ Punkt 1. Styrelsen diskuterar uppkomna frågan men kommer fram till att
ersättningen ligger under projektet.
Skulle liknande situationer uppstå igen, beslutas att ingen ersättning utbetalas
förrän styrelsen godkänt och fattat beslut om detta.
➢ Punkt 2. Styrelsen beslutar undersöka inventarielistan och följa revisorernas
rekommendation, såsom uppdatering och särskrivning.
§6
Betr. Nässjö SKI:s post föreslås att låst brevlåda uppsätts i allmänna utrymmen i
Motionsgården, då det blir lättare att hämta post även när Motionsgården är stängd.
Jonas skall undersöka detta hos vaktmästarna.
Info-mejl skickas till Jonas Franzén för vidarebefordran till styrelsen.
Lilla SKI-Nytt. Fråga om Dennis Lundquist, i en övergångsperiod, kan skicka ut detta
under förutsättning att han får underlag.
Beträffande banken ändras inget för tillfället.

§7
Rapporter:
➢ Ungdomskommittén meddelar att EliteCopy erbjudit ersättning för hjälp med
packning av reklammaterial, ca 2.500 paket, tidsåtgång 1 – 1½ dag var 14:e
dag/alt 1 gång per månad, till en ersättning av 1:- per paket. Frågan skall
diskuteras i ungdomsgruppen om intresse finns.
➢ Motionskommittén meddelar att listorna för kommande säsong i Lövhultscaffét
är klara och börjat delas ut. Önskemål om Swish-betalning som alternativ
framläggs. Kassören ska undersöka detta.
Påminnelse om kaféverksamheten kommer att införas i Lilla Ski-Nytt varje
månad.
➢ Tävlingskommittén meddelar att det kommer att finnas en Öppen Klass” på
kommande tävlingar.
18 juni är det springskyttetävling i Lövhult.
16 juli är det Emil Ekmans Roler Ski tävling
Emil Ekman, Fodax, erbjuder Nässjö Ski 2 st pekplattor att bl.a. användas vid
tidtagning på tävlingar.
Förslag uppkommer om inköp av chips. Jonas skall kolla priser och sedan
återkomma.
➢ Ekonomi kassören meddelar att medlemsavgifter inkommer varje dag samt att
kommunen kommer att utbetala resterande bidrag avs. integrationsprojektet på
ca 36.000:-.
➢ Bankommittén Ingen verksamhet för tillfället. Förfrågan om bilersättning för
gångna säsongen uppkommer. Enl. tidigare protokoll finns pengar avsatta för
detta och fördelning kommer att ske.
➢ Träningskommittén meddelar att gruppen skall ha ett möte innan sommaren.
§8
På grund av att Nässjö Ski kommer att få en medlem som tränar och tävlar i Parasport
beslutar styrelsen uppdraga åt Jörgen Larsson att söka medlemskap i
Parasportförbundet för Nässjö SKI:s räkning till en kostnad av 400:- per år.
Vad gäller inköp av Sit-ski bordlägger styrelsen detta tills vidare.
§9
Valberedningen övertar rekryteringen till Sponsorgruppen. Mejl till tidigare
medlemmar att lämna in aktuella sponsoravtal m.m.
§ 10
Evenemangsgruppen har bokat stugorna, hela vandrarhemmet samt Friluftsgården 3-4
februari 2018 i samband med Lövhultsloppet. Planer finns att erbjuda ett paketpris i
samband med anmälan.
§ 11
Övriga Frågor.
Frågan om ordförandeposten kom upp till diskussion, eftersom representant i
valberedningen var närvarande. I dagsläget vill Henrik inte kommentera detta.

§ 12
Nästa styrelsemöte 23 augusti kl. 18.00 i Speakertornet, Lövhult.
§ 13
V. ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.
Vid protokollet

Mona Franzén, sekreterare

Bernt Wilhelmsson, justerare

Jonas Franzén, v. ordförande

