NÄSSJÖ SKI
Protokoll fört vid Nässjö SKI:s styrelsemöte 8 maj 2017.
Plats: Speakertornet, Lövhult
Närvarande: Dennis Lundquist, Johan Fridell, Tomas Carlsson, Yvonne Franzén, Bernt
Wilhelmsson, Bo Pettersson, Arne Fransson, Jonas Franzén, Johan Davidsson, Mona Franzén,
Henrik Karlsson och Kenneth Kall.
§1
Ordföranden hälsar samtliga välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.
§2
Dagordningen genomläses och godkänns.
§3
Till justerare av dagens protokoll väljs Tomas Carlsson.
§4
Föregående protokoll genomläses, godkänns och läggs till handlingarna.
§5
Beträffande inkomna skrivelser hänvisas till vidarebefordrade mail.
§6
Rapporter:
➢ Ordföranden meddelar att projektgruppen haft ett sammanträde sedan föregående
styrelsemöte och att kostnadsförslag börjar komma in.
➢ Motionskommittén har för närvarande ingen verksamhet. Yvonne Franzén meddelar
att Damklubbens konto på Handelsbanken ska intrigeras i Nässjö SKI:s huvudkonto.
Mona Franzén meddelar att listorna för kommande säsong i stort sett är klara.
Organisationen kommer att ändras inför kommande säsong men att de som blir
berörda kommer att meddelas.
➢ Ungdomskommittén saknar representant på sammanträdet.
➢ Bankommittén har ingen verksamhet under sommaren, däremot kommer maskiner och
verktyg att servas innan nästa säsong börjar.
➢ Träningskommittén har ingen organiserad träning under sommaren.
➢ Ekonomi/Budget. Budgeten för 2017-2018 diskuteras. Enligt kassören har
sparåtgärderna gett resultat varför klubben kommer att går med vinst, trots uteblivet
Lövhultslopp.
➢ Tävlingskommittén Jonas Franzén meddelar att det blir springskyttetävling den 18 juni
i samband med läger i Lövhult.
10 september kommer Roler Ski Maraton att genomföras i Lövhult. I år ej
seedningsgrundande.
Smålands skidförbund vill ha in förslag från klubben om årets Skidstjärna.
Utbildning önskas på IdrottOnline
En evenemangsgrupp ska bildas som sköter kringtjänster vid framför allt större
tävlingar.
§7
Valberedningen informerar om arbetet inför årsmötet.
§8
Styrelsen går igenom förberedelserna inför årsmötet den 29 maj.

Där ingår bl.a. styrelsen förslag om stadgeändring samt aktuella Visioner och mål.
§9
Inget nyhetsmail under maj eftersom SKI-nytt utkommit till samtliga medlemmar.
§ 10
Ärendelistan genomgås.
Förslag uppkommer att inaktuella sponsorskyltar bör plockas ner och att övriga behöver
rengöras.
§ 11
Övriga frågor.
Ordföranden informerar hur läget är inför fiberanslutning.
Sponsorgruppens utformning diskuteras. De som ska ingå i denna grupp bör ha ett bra
kontaktnät med bland annat företag. Representanter i sponsorgruppen har inget formellt
styrelseuppdrag men kan närvara om intresse finns.
Styrelsen beslutar att samtliga aktuella sponsoravtal skall finnas tillgängliga skriftligt innan
årsmötet, så att den nya sponsorgruppen har samtliga aktuella handlingar till förfogande.
§ 12
Inges nästa möte beslutas.
§ 13
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar styrelsemötet avslutat.
Vid protokollet

Mona Franzén sekreterare

Tomas Carlsson, justerare

Dennis Lundquist, ordförande

