NÄSSJÖ SKI

Protokoll fört vid Nässjö SKI:s styrelsemöte onsdagen den 8 mars 2017.
Plats: Speakertornet, Lövhult
Närvarande: Dennis Lundquist, Johan Fridell, Tomas Carlsson, Yvonne Franzén, Bernt Wilhelmsson,
Bo Pettersson, Jörgen Larsson, Arne Fransson, Jonas Franzén och Mona Franzén.

§1
Ordföranden hälsar samtliga välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2
Dagordningen genomläses och godkänns.

§3
Till justerare utses Jörgen Larsson.

§4
Föregående protokoll genomgås, godkänns och läggs till handlingarna.

§5
Betr. inkomna skrivelser hänvisas till inkomna och vidarebefordrade mail.

§ 6 Rapporter.
➢ Ordföranden meddelar att projektgruppen haft sammanträde och jobbat vidare med att bl.a.
begära in offerter. Nytt sammanträde planeras till 22 mars.
➢ Motionskommittén meddelar att tillströmningen av cafégäster samt ökat antal som gått
naturstigen genererat i att försäljningen ökat sedan förra styrelsemötet.
Mona Franzen redovisar hur upplägget är tänkt inför nästa säsong, vissa ändringar kommer
att ske eftersom motionskommittén minskar med 2 personer.
➢ Ungdomskommittén uppger att de har säsongsavslutning i slutet av mars.
Ungdomarna har deltagit i många tävlingar under den gångna säsongen med mycket goda
resultat.
➢ Bankommittén meddelar att snötillverkningen är avslutad för denna säsong. Man använder
befintlig snö för pistning och spårning. Det har varit problem med en av pistmaskinerna, den
senast inköpta, vilken maskin för närvarande står helt stilla i avvaktan på reparation.
Planering för ombyggnad av pumpstation för kommande automatisering är påbörjad.

➢ Träningskommittén. Bosse meddelar att det är ”färdigtränat” för denna säsong. Som
avslutning blir Nässjö SKI:S klubbmästerskap kommande tisdag.
39 deltog i söndagens Vasalopp för Nässjö SKI. Totalt i samtliga lopp under Vasaloppsveckan
deltog 63, varav 1 anmäld till kommande Cykel-Vasa.
➢ Ekonomi/budget. Kassören redogör för gjorda transaktioner sedan förra styrelsemötet.
Meddelar att budgeten hålls.
➢ Tävlingskommittén meddelar att hittills har 50 personer anmält sig till Nässjö-Jakten på
lördag.
Radio Jönköping kommer att göra reportage från Lövhult vid 15-tiden på fredag.
Klubbmästerskapet körs på tisdag kväll med start klockan 18.15.
Långlopp på rullskidor, någon gång under tidiga hösten, är under planering.

§7
Ordföranden påminner om nyheter till Nyhetsmailet.

§8
Ärendelistan genomgås.
Inköpet av I-pad kommer att ske till hösten, eftersom behov inte förekommer under sommaren.
Slalomstaket är inköpt av öronmärkt bidrag från Skidskytte Syd
Avtal mellan Nässjö SKI och Jörgen Larssons företag är inte längre aktuellt, eftersom han kommer att
inköpa egen utrustning.
Nyckellistan är under utredning.

§9
Övriga frågor.
Jonas Fridell och Jonas Franzén redovisar vad som sades under den information av Nässjö kommun
som de varit på.
Jörgen Larsson meddelar att Integrationsprojektet, som började i augusti 2016, nu är avslutat. 9
personer har deltagit och för 4 av dem avslutades det med Kort-Vasan där 2 kom i mål.
Jörgen Larsson föreslår att ”Uppföljningar av Vision & Mål” alltid skall finnas på föredragningslistan
vid varje styrelsemöte. Sekreteraren får i uppdrag att anteckna denna punkt på föredragningslistan.
Eftersom Johan Davidsson och Jörgen Larsson avsäger sig uppdraget att söka sponsorer till klubben,
anmodas styrelsen snarast hitta nya personer för detta uppdrag.
Vid kommande styrelsemöte kommer Ingrid Håkansson, från Nässjö kommun, att informera om
kommunens intention att integrera nyanlända i föreningslivet i Nässjö.

§ 10

Nästa styrelsemöte den 5 april klockan 18.00 i Speakertornet i Lövhult.

§ 11
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar styrelsemötet avslutat.

Vid protokollet:

Mona Franzén, sekreterare

Jörgen Larsson, justerare

Dennis Lundquist, ordförande

