Nässjö SKI
Protokoll fört vid Nässjö SKI:s styrelsemöte 23 oktober 2017.
Plats: Speakertornet i Lövhult
Närvarande: Patrik Ottosson, Jonas Franzén, Mona Franzén, Gunilla Wallgren,
Arne Fransson, Bernt Wilhelmsson och Bo Pettersson.
§1
Ordföranden hälsar samtliga välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.
§2
Dagordningen godkänns, efter ändring av punkt 10 till: Delegering av
underskrift av Föreningsintyg vid ansökan om Vapenlicens.
§3
Till justerare utses Jonas Franzén
§4
Föregående protokoll genomgås, godkänns och läggs till handlingarna.
§5
Inkomna skrivelser
Från Nässjö kommun har inkommit förfrågan om Nässjö SKI:s eventuella
medverkan på Julskyltningen den 3 december.
Styrelsen beslutar att ej deltaga i Julskyltningen i år.
§6
Rapporter
 Ordföranden meddelar att diskussion med Kultur & Fritid inletts angående
Nässjö SKI:s åtaganden gentemot kommunen och vice versa.
De trasiga vattenslangarna till snökanonerna skall skickas in för lagning.
Kommunen bekostar detta.
Nästa möte med kommunen är 9 november.
Nässjö SKI:s medverkan i Höstyran blev mycket bra ut. Många ville prova
både rullskidåkning och skjuta med skidskyttegevär.
Förslag uppkom om att göra ett informationsblad om Nässjö SKI som
används vid olika tillfällen.
Idrott-on-line-kurs kommer att hållas i Lövhult 14 november.
 Motionskommittén informerar att försäljningen i Kaféet har ökat mot
samma tid förra året. 25 % av försäljningen har skett med
Swish.
Valborgsgården är bokad den 14 januari 2018 då vi tillfälligt har kaféet
och naturstigen där. Gäller endast den gången.
Valborgsgården är också bokad till Lövhultsloppet lördag och söndag.
När Naturstigen börjar den 5 november kommer ”start och mål” att flyttas
upp till kaféet. Vi gör en test så får vi utvärdera resultatet.
 Ungdomskommittén meddelar att det blir 5 st Zoon-tävlingar i vinter,
varav en i Lövhult den 16 januari 2018, en Ski-crosstävling. Övriga
tävlingar blir i Eksjö, Aneby, Vetlanda och Landsbro.
Önskemål inkommer om bättre belysning på skjutvallen.
Medlemsfikan, som anordnades av ungdomskommittén, var välbesökt,
varför denna satsning kommer att fortsätta.

Nässjö SKI fick 5 medaljörer i Skidskytte Syds Sommar-cup.
 Bankommittén meddelar att ”snögubbar” saknas till
Konstsnötillverkningen.
 Träningskommittén ingen representant närvarande
 Ekonomi/Budget uppger att ekonomin är god samt att budgeten hålls.
 Tävlingskommittén meddelar att de har en bra sammansatt grupp samt att
planeringen för vinterns tävlingar är i full gång.
§7
Nyheter till nyhetsmailet skall vara ordföranden tillhanda 29 oktober senast kl.
16.00.
§8
Ärendelistan genomgås, några ärenden stryks och några har kommit till.
§9
Styrelsen beslutar att delegera underskrift för Föreningsintyg vid ansökan av
Vapenlicens till:
Jörgen Larsson
640929-2494
Geir Flaa
650317-2659
§ 10
Styrelsen beslutar, enligt Mikael Jonssons förslag, att utse följande personer till
skidskytteinstruktörer i Nässjö SKI
Geir Flaa
650317-2659
Jörgen Larsson
640929-2494
Martina Karlbom
731004-2440
Mikael Jonsson
700131-2953
§ 11
Övriga Frågor:
 Styrelsen diskuterar ev. firande av Nässjö SKI:s 40 år.
 nya offerter på gång till Vinterpärlan
 Styrelsen beslutar att köpa in tjänsten beträffande
anmälningsproceduren till Lövhultsloppet hos Neptron.
 Styrelsen beslutar att Mona Franzén kommer att ersätta Yvonne
Franzén som kontaktperson hos Svensk Kassaservis
§ 12
Nästa styrelsemöte den 20 november kl. 18.00 i Speakertornet, Lövhult.
§ 13
Ordföranden tackar för visat intresse och förklararstyrelsemötet avslutat.
Vid protokollet:

Mona Franzén, sekreterare
ordförande

Patrik Ottosson,

Jonas Franzén, justerare

