NÄSSJÖ SKI

Protokoll fört vid Nässjö SKI:s styrelsemöte 5 april 2017
Plats: Speakertornet, Lövhult
Närvarande: Dennis Lundquist, Jörgen Larsson, Johan Fridell, Tomas Carlsson,
Yvonne Franzén, Bernt Wilhelmsson, Bo Pettersson, Arne Fransson, Jonas Franzén och
Mona Franzén.
§1
Ordföranden hälsar samtliga välkomna, samt riktar ett särskilt välkomnande till Ingrid
Håkansson från Nässjö Lärcentrum, och förklarar styrelsemötet öppnat.
§2
Dagordningen genomläses och godkänns.
§3
Till justerar av dagens protokoll utses Johan Fridell.
§4
Ingrid Håkansson informerar att hon besöker samtliga föreningar i kommunen, för att
informera om kommunens arbete med att integrera nyanlända flyktingar med
uppehållstillstånd i den svenska föreningsverksamheten.
Eftersom föreningsverksamhet, liknande vår, endast finns i Skandinavien, vill
kommunen efterhöra om det finns någon form av verksamhet som dessa personer kan
medverka i.
För att lättare komma in i det svenska samhället och få en meningsfull fritid, kan
medlemskap i en förening vara ett alternativ.
Vi diskuterar olika alternativ hos Nässjö SKI, såsom träningsgruppen,
ungdomsgruppen, caféverksamheten och på sikt snötillverkningen.
Ingrid Håkansson tackar för visat intresse och lämnar styrelsemötet.
§5
Föregående protokoll genomgås, godkänns och läggs till handlingarna.
§6
Beträffande inkomna skrivelser hänvisas till vidarebefordrade mail.
Meddelas att Föreningen ansökt om bidrag till 2 st Paddor samt till automatisering av
Lenko-kanonen genom Skidlyftet.
§7
Rapporter:
➢ Ordföranden meddelar att Valberedning fortfarande saknar namn till poster
som Ordförande och Kassör inför nästa år.
➢ Motionskommittén har ingen verksamhet för närvarande
➢ Ungdomskommittén börjat en nybörjargrupp.
Säsongsavslutning i slutet av mars.

➢ Bankommittén meddelar att nu, efter säsongen är arbetet igång med att reparera
maskinerna, bl.a. Pistmaskinen.
➢ Träningskommittén avslutade sin verksamhet i samband med
klubbmästerskapet andra helgen i mars.
➢ Ekonomi/Budget Kassören går igenom transaktioner som gjorts sedan senaste
styrelsemötet samt meddelar att föreningen håller aktuell budget.
➢ Tävlingskommittén Nässjöjakten genomfördes med många deltagare i strålande
skidväder.
Klubbmästerskapet genomfördes några dagar senare med många tappra, trots
regn och blåst.
16 juli genomförs rullskidslopp, ”Nässjö Roler Ski”.
10 september blir det ny rullskidstävling ”Rolerski Maraton”. Information om
denna tävling återkommer kommittén till.
Nässjö Ski har sökt 4 februari 2018 för Lövhultsloppet.
Förslag uppkommer om att anordna en springskyttetävling i samband med läger
i Lövhult. Tävlingskommitté tillsammans med ungdomskommittén jobbar vidare
med detta.
➢ Vision och Mål En junior- och seniorkommitté är under planering.
Sommarlovsaktiviteter samt Skidskola för barn och vuxna diskuteras.
Bilda en speciell evenemangsgrupp inför stora tävlingar.
Ansöka om bidrag till asfaltering runt dungen.
Parasport under planering.
Följande ska diskuteras på årsmötet:
Avsätta pengar till nytt klubbhus
Sponsringsgruppens utformning.

§8
Nässjö SKI:s nyhetsmail kommer under vecka 14.
§9
Ärendelistan genomgås.
§ 10
Övriga frågor.
Ev. inventeringslista diskuteras.
Beslutar att den som är ansvarig för utlåning av Nässjö SKI:s utrustning, ex.vis ledare,
även ansvarar för att utrustningen återlämnas.
Utprovning av sommarkollektionen sker i slutet av april. OBS sponsras ej av föreningen
Frågan uppkom om inte Nässjö SKI kunde få använda den s.k. Gillestugan, för sin
verksamhet, bl.a. Caféet och Naturstigen. Ordföranden skulle höra på kommunen.
§ 11
Nästa styrelsemöte den 8 maj i speakertornet, då även valberedningen kallas.

§ 12
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar styrelsemötet avslutat.

Vid protokollet:

Mona Franzén, sekreterare

Johan Fridell, justerare

Dennis Lundquist, ordförande

