NÄSSJÖ SKI
Protokoll fört vid Nässjö SKI:S styrelsemöte 21 mars 2018 i Speakertornet,
Lövhult
Närvarande: Patrik Ottosson, Jonas Franzén, Mikael Jonsson, Henrik Karlsson,
Bernt Wilhelmsson, Bo Pettersson och Mona Franzén.
§1
Ordföranden hälsar samtliga välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.
§2
Dagordningen godkänns.
§3
Bo Pettersson utses till justerare av dagens protokoll.
§4
Föregående protokoll genomgås. Godkänns och läggs till handlingarna.
§5
Polisens utredning ang. inbrottet den 25 februari har inkommit samt uppgift om
att utredningen är nedlagd.
Bo Pettersson får i uppgift att fortsätta jobba med nya lås, inbrottsskyddade
dörrar samt ett säkrare nyckelskåp.
Rapporter:
➢ Ordföranden meddelar att han haft kontakt med Per Jansson, Kultur &
Fritid för diskussion om vad kommunen planerar fortsättningsvis i
Lövhult. Bidragsansökningar är inskickade, sponsorer är kontaktade.
➢ Motionskommittén har slutat sin verksamhet i Caféet för denna säsong.
Planerar för kommande säsong med nya listor till Caféet. Ska jobba med
att försöka få nya att ställa upp som ansvariga. Både män och kvinnor är
välkomna.
➢ Ungdomskommittén meddelar att flera ungdomar från föreningen deltagit
i ”Stjärna på Skidor” i samband med Svenska Skidspelen i Falun. Flera
ungdomar har deltagit i Riksfinal i skidor samt SM i skidskytte i Hede.
Säsongsavslutning planeras till 29 mars. Kommer att ha ledarmöte den 12
april samt en ledarutbildning i Linköping.
Även utvärdering av Zoon-tävlingarna kommer att ske under våren.
➢ Bankommittén kommer att fortsätta pista och spåra till och med Påsk
enligt överenskommelse med Kultur & Fritid.
➢ Träningskommittén meddelar att 20 glada skiare åkte till Sälen för att
köra Vasaloppet.
➢ Ekonomi/Budget ekonomin är god, vi följer budgeten.
➢ Tävlingskommittén meddelar att samtliga tävlingar är klara för denna
säsong. Planeringen för säsong 2018/2019 är igång. Vecka 28 är Emil
Ekmans rullskidstävling planerad samt Roller SKI Maraton någon gång i
augusti/september.
Enligt förslag från Smålands Skidförbund bör någon av kommande
tävlingar vara en Sprint-tävling.
➢ Valberedningen diskuterar olika alternativ för att fylla vakanser till
årsmötet.
➢ Sponsorgruppen kassören meddelar att i stort sett samtliga sponsorer är
fakturerade.

§7
Nyheter till Nyhetsmeilet skall vara ordföranden tillhanda senast 2 april kl.
16.00
§8
Ärendelistan genomgås. Oförändrad sedan föregående styrelsesammanträde.
§9
Styrelsen beslutar söka bidrag från Allmänna Arvsfonden enl. inkommet mail.
Protokollsutdrag med behöriga firmatecknare från Styrelsemöte 23 augusti 2017
kommer att bifogas.
§ 10
Övriga frågor.
Ordföranden meddelar att det kommer att anordnas en träff den 12 maj i
Friluftsgården. Berörda personer kommer att meddelas via mail.
Kallelse till Skidting i Vrigstads Värdshus 18 april kl. 18.00 inkommit, Jonas
Franzén samt någon ytterliga skall åka. Är du intresserad hör av dej till Jonas,
§ 11
Nästa styrelsemöte 25 april kl. 18.00 i Speakertornet Lövhult.
§ 12
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar styrelsemötet avslutat.
Vid protokollet
Mona Franzén, sekreterare
Bo Pettersson, justerare

Patrik Ottosson, ordförande

