Nässjö ski
Protokoll fört vid Nässjö SKI:s styrelsemöte den 28 februari 2018 i
Speakertornet, Lövhult
Närvarande: Patrik Ottosson, Bernt Wilhelmsson, Geir Flaa, Henrik Karlsson, Bo
Pettersson, Gunilla Wallgren och Mona Franzén.
§1
Ordföranden hälsar samtliga välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.
§2
Dagordningen godkänns.
§3
Till justerare utses Henrik Karlsson
§4
Föregående protokoll genomläses, godkänns och läggs till handlingarna.
§5
Inkomna skrivelser.
Ordföranden meddelar att Nässjös ”Snögubbar” är nominerade till Stora
Skidspårspriset.
§6
Rapporter:
 Ordföranden meddelar att han haft möte med Pär på Kultur och fritid, där
de bl.a. diskuterat konstsnötillverkning och plogningen och 5:an. Hur
mycket ansvar kommunen ska ta i framtiden m.m.
Meddelar att det varit inbrott i förrådet och att ev. nycklar försvunnit.
Styrelsen beslutar att Bo skall ta in offert på nya lås, (gemensamma
kolvar) till speakertornet, förrådet, skidskytteförrådet och boden.
Haft möte med Dennis Lundquist för att gemensamt gå igenom och skicka
in de aktuella ansökningarna till olika instanser.
Medlemsförteckningen gås igenom genom att jämföra den mot Idrott on
Line.
Klubben har ca 300 medlemmar f.n.
 Motionskommittén meddelar att nettovinsten från säsongen ligger över
budget.
Vid sista caféet hade de som hyrt kvällen innan (bröllop) använt
föreningens saker, trots att de låg nedpackade i lådor, och sedan placerat
dem lite var som helst i köket, många odiskade. Tepåsar, bitsocker,
hälften av våra värmeljus samt elvispen saknades. Det var även ostädat.
Vaktmästaren kontaktades och han fotograferade oredan. Till följd av
detta fick en av oss åka in till ICA och köpa ny elvisp, samt att vi fick rusa
runt och leta reda på våra saker samt diska dem för att hinna bli klara tills
öppnandet.
Styrelsen beslutar skicka räkning till kommunen för de saker som
saknades samt begära ersättning för extra arbete, 3 timmar a 200:-.
 Ungdomskommittén meddelar att träningarna går bra, många nya som
kommit. Närmast Riksfinal Skidskytte i Östersund. Flera deltagare från
Nässjö i Folksam Cup.

 Bankommittén flyter på som det ska. Förfrågan inkommit från ordf. HansErik Glad, Handskeryds motionsspår om Nässjö SKI kan hjälpa dem att
spåra deras 3-kilometersslinga. Kan de ordna med transport av 4hjulingen och spårkälken kan bankommittén hjälpa till med detta. Bengt
Franzén lovat ordna detta. Ersättning för detta kommer att ske i samråd
med ordföranden Patrik Ottosson.
 Träningskommittén Henrik meddelar att på fredag åker
Vasaloppsdeltagarna mot Sälen.
Finns förslag om kvällsåkning men avvaktar med detta tillsvidare.
 Ekonomi/budget Kassören meddelar att föreningen ligger bra till och
följer budget.
 Tävlingskommittén meddelar att Klubbmästerskapet föll väl ut med
många deltagare och stor uppskattning av fika efteråt.
Ny tävling, Nässjöjakten som ingår i Pölder Cup, planeras till 10 mars.
 Valberedningen jobbar inför kommande årsmöte.
 Sponsorgruppen jobbar för att knyta nya och gamla sponsorer till
klubben. Bo Pettersson ska kolla om Byggkompaniet är villiga till
sponsring.
§7
Inget nyhetsmejl denna månad.
§8
Ärendelistan genomgås. Inga stora ändringar sedan föregående styrelsemöte.
§9
Övriga frågor.
Som betalning för lån av klubbens skidutrustning beslutas att insättning av
valfritt belopp till Snöstjärnan är lämplig ersättning.
Klubben har idag ingen utsedd styrelsemedlem, som ansvarar för bl.a. blommor
i samband med medlems dödsfall. Sekreteraren Mona Franzén utses till detta
men att övriga styrelsemedlemmar är behjälpliga.
§ 10
Nästa styrelsemöte onsdagen den 21 mars kl. 18.00 i Speakertornet, Lövhult
§ 11
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar styrelsemötet avslutat.
Vid protokollet:
Mona Franzén, sekreterare

Henrik Karlsson, justerare

Patrik Ottosson, ordförande

