Nässjö SKI
Protokoll fört vid Nässjö SKI:s styrelsemöte den 20 november 2017 i Speakertornet,
Lövhult.
Närvarande: Henrik Karlsson, Mattias Hellquist, Jonas Franzén, Patrik Ottosson, Mona
Franzén, Gunilla Wallgren, Arne Fransson, Bo Pettersson och Bernt Wilhelmsson.
§1
Ordföranden hälsar samtliga välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.
§2
Dagordningen godkänns.
§3
Till justerare utses Gunilla Wallgren.
§4
Föregående protokoll genomgås, godkänns, och läggs till handlingarna.
§5
Inkomna skrivelser
Diskussion ang. detaljplan förs.
Styrelsen beslutar lämna synpunkter till Nässjö kommun angående detaljplan för
Hultetområdet enligt bilaga 1.
Årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse m.m. skall skickas in till Kultur & Fritid.
Sponsoravtal inkommit från Svenska Kyrkan. Önskemål finns att klubbdräkter används
när vi är behjälpliga under gudstjänsterna.
§6
Rapporter
 Ordföranden meddelar att han deltagit i sammanträde med Vinterpärlan den 6
november, 7 november med Svenska Kyrkan, den 13 november med
Bankommittén.
Styrelsen beslutar att hos Nässjö Kommun begära att få tillgång till el novemberdecember-januari-februari. Detta för att kunna starta upp snötillverkningen om
förutsättningar finns redan i november.
14 november lärgrupp Idrott-on-line. Behövs grundlig utbildning för att kunna
utnyttja systemet på bästa sätt.
Skall inom kort träffa tidigare sponsorgrupp för att gå igenom sponsoravtal m.m.
 Motionskommittén rapporterar att allt flyter på, att vi ökar försäljningen i caféet.
Start och mål för tipspromenaderna är uppflyttade till kafédelen och detta
fungerar bra. Eftersom vi inte ”får ha våra saker till kaféverksamheten ifred” har
vi lagt dessa i lådor i fläktrummet. Detta upplevs som jobbigt, men vi har som
alternativ att bära ner allt till Gillestugan eller att saker försvinner.
Önskemål framförs om inköp av s.k. Beachflagga med text Café öppet till en
kostnad av ca 2.000:-. Föreslås att vi tar kontakt med Nässjö OK för att
gemensamt in köpa sådan flagga med bådas namn på. Mona kontaktar Nässjö OK.
 Ungdomskommittén meddelar att träningen pågår för fullt måndagar – tisdagar
och torsdagar. Ett 10-tal ungdomar tränar skidskytte och ett 20-tal
längdskidträning.
 Bankommittén är i fullgång med underhåll på maskinerna. Önskemål om konto på
Ahlsells framkommer. Kassören skall ordna detta. Nytt snötillverkningsschema
gjort med bl.a. längre pass per ”snögubbe”
 Träningskommittén uppger att offert inkommit från Carlstens buss angående
resan till Vasaloppet, detta på grund av att bussbolaget sponsrar oss.
 Ekonomi/budget meddelar att ekonomin är god och vi håller budgeten.
Beträffande ej inbetald medlemsavgift för 2016 och 2017 har kassören skickat ut
72 påminnelser. Några har valt att lämna föreningen och en del har betalt hittills.





Styrelsen beslutar säga upp telefonabonnemanget till Speakertornet eftersom
detta ej längre används. Beslutar att kassörens Bo Pettersson ordnar detta.
Tävlingskommittén meddelar att de har en Prov-tävling tisdag 21 november för
test av det nya tidtagningssystemen (Nytta-time).
Arrangörsmöte i Vrigstad på onsdag 22 november. Jonas Franzén och Mattias
Hellquist åker på detta.
Ledarutbildning i Örebro första helgen i december.
Polarhundtävling i Lövhult första helgen i januari 2018. Tävlingen kommer att gå
på natursnö.
Bordlägger frågan tills vidare om ersättningskrav, men är positiva till samarbetet.
Förfrågan från Skidskytte Syd angående tävlingen 13 – 14 januari 2018.
Deltagare kommer från hela södra Sverige.
Nässjö Ski ordnar kamratfesten på lördag kväll samt frukost och lunch på söndag.
Även funktionärsfika.
Prisbilden avvaktar vi med tills vidare.
Stugorna, vandrarhemmet och friluftsgården är bokade till den helgen
Valberedningen. Enligt Henrik Karlsson har inget hänt på den fronten.

§7
Nyheter till Nyhetsmeilet ordförande tillhanda senast 3 december.
§8
Ärendelistan genomgås. Ingen förändring sedan föregående styrelsemöte.
§9
Behörighet att företräda organisationen.
Styrelsen beslutar att ordföranden Patrik Ottosson och Jörgen Larsson gemensamt
har rätt att företräda föreningen gällande bidragsansökan för projektet ”Vinterpärlan
Lövhult”.
§ 10
Övriga frågor.
Förfrågan ang. sponsring från ER-bil bör ställas. Patrik Ottosson ska undersöka
saken.
§ 11
Nästa styrelsemöte den 18 december klockan 18.00 i Speakertornet, Lövhult.
§ 12
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar styrelsemötet avslutat.
Vid protokollet:
Mona Franzén, sekreterare

Gunilla Wallgren, justerare

Patrik Ottosson, ordförande

Nässjö SKI
Bilaga 1
till § 5 protokoll av den 20 november 2017
Detaljplan för del av Hultet 1:1 med flera, Sörängen
Nässjö Ski har från Samhällsplaneringskontoret fått för granskning av/lämna synpunkter
på förslag till ny detaljplan för ett stort område från Sörängen till Muggebo och från
Östra vägen till Bockängen/ vårt SM – spår. Det är positivt att kommunen har god
planberedskap för kommunens expandering. Vi ser i handlingarna, att vår förening och
några andra föreningar är omnämnda.
Några förslag till åtgärder är bra. Några är mindre bra men kan åtgärdas så de blir bättre
för vår och övriga föreningar liksom för kommuninnevånarna.
Området utnyttjas i stor utsträckning av oss alla och är väldigt omtyckt.
Attraktivitet är ju ett honnörsord för kommunens arbete och politiska beslut och det
avser oss alla – föreningar, boende som företagare liksom för att locka hit flera till
Nässjö.
Vi vill att kommunen kallar vår förening liksom övriga föreningar i området till samtal/
diskussioner om förslag till förbättringar – som exempelvis:
Gubbamilens sträckning kan bli intakt från Muggebo till Bockängen, om det planerade
området minskas lite i norra delen.
Vi ser, att det planeras för en pumpstation i Muggebo. Men vi hoppas innerligt, att detta
inte medför att gatan byggs ut hela sträckan och att skog och vegetation inte tas ner för
att kunna få möjlighet till att ändra marknivåer för att få bättre massbalans i området.
Sådana företeelser har utförts förr och i några fall har områdena legat färdiga i många,
många år innan de har bebyggts. För att in attraktivitet ska bytas mot besvikelse, så bör
utbyggnad ske i etapper alltefter tomter säljs.
Vi ser, att gröna korridorer planeras för att komma genom området ut till Lövhult. Det är
bra och dessa korridorer kan med enkla medel göras mera tilltalande och attraktiva än
vad de är för närvarande. Vi har flera förbättringsförslag som vi vill diskutera vid ett
gemensamt möte enligt ovan.
Styrelsen för Nässjö SKI
Patrik Ottosson, ordförande i Nässjö Ski
Bernt Wilhelmsson, ledamot i Nässjö Ski

