Nässjö SKI
Protokoll fört vid Nässjö SKI:s styrelsemöte den 23 augusti 2017.
Plats: Speakertornet. Lövhult
Närvarande: Dennis Lundquist (tf. ordförande på dagens styrelsemöte på grund av sjukdom),
Mikael Jonsson, Gunilla Wallgren, Arne Fransson, Bo Pettersson, Henrik Karlsson, Patrik
Ottosson och Mona Franzén.
§1
Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.
§2
Dagordningen godkänns
§3
Till justerare utses Mikael Jonsson.
§4
Föregående protokoll genomläses, godkänns och läggs till handlingarna.
§5
Beträffande inkomna skrivelser hänvisas till vidarebefordrade mejl.
§6
Rapporter:
➢ Ordföranden meddelar att Nässjö SKI skall ha ett möte med kommunen ang. bl.a.
uppdatering av avtalet mellan Kommunen och Nässjö SKI. Finns någon fråga som skall
diskuteras vill Dennis Lundquist ha besked om detta senast 4 september.
Klubbkläder för vintern kommer att finnas till påseende i Speakertornet under första
delen av oktober. Gäller samtliga medlemmar.
➢ Motionskommittén meddelar att Kaféet startar den 3 september i Friluftsgården.
Som betalningsalternativ kommer Swish att erbjudas. Ändrade tider för
öppethållande av Kaféet. Vi stänger klockan 13.00.
På grund av ökade kostnader för hantering av kontanter samt en avgift på varje
Swishbetalning kommer priserna i Kaféet att höjas från och med säsong 2017-2018.
Även naturstigen kommer att höjas.
➢ Ungdomskommittén har upptaktsmöte den 5 september. Börjar träning i olika
åldersklasser. Under hösten kommer det bli tillfälle att prova på
skidskytte/springskytte.
En större Vi-känsla efterlyses inom föreningen.
14-15 oktober kommer Smålands Skidförbund att ha ett läger i Lövhult.
7-10 december är ett skidläger i Grönklitt planerat.
➢ Bankommittén kommer att sammankalla samtliga i kommittén till ett möte för att gå
igenom vad som behöver göras under hösten. Henrik Karlsson och Bengt Franzén
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håller i detta. Det är viktigt att alla kommer, eftersom bankommittén saknar
ordförande.
Träningskommittén startar sin träning 28 augusti, tisdagar. Planerar bland annat för
kommande Vasaloppsresa samt för en Löparvikend. Träningsprogrammet finna på
hemsidan.
Träningskommittén saknar en formell plats i styrelsen enligt stadgarna. Detta skall
regleras i kommande extra årsmöte.
Ekonomi och Budget. Arne, som slutar som kassör den 31 augusti, meddelar att
föreningen ligger bra till enligt budgeten.
Samtliga handlingar ska skickas in till Nässjö Kommun för att beviljat bidrag ska
betalas ut. Sekreteraren ska skicka över samtliga till Dennis Lundquist som
vidarebefordra dessa till kommunen.
Förslag framkommer att notera på ärendelistan samtliga aktuella bidrag som skall
sökas samt när ansökningshandlingarna skall skickas in. Sekreteraren kommer i
fortsättnings att ombesörja detta.
LOK-stödet inskickat.
Styrelsen beslutar söka bidrag från RF och Allmänna Arvsfonden.
Tävlingskommittén meddelar att Roler Ski Maraton kommer att gå av stapeln den 10
september. Inbjudan ute.
Som ny medlem i träningskommittén skall Dennis Lundquist och Kent Holmgren åka
på Tidtagningskurs 2-3 september.
Skidskyttetävling kommer att anordnas under hösten.
Valberedningen meddelar att ordförande i Bankommittén och Sponsorgrupp saknas.

§7
Som firmatecknare beslutar Nässjö SKI utse
Patrik Ottosson 830605-2435 och Bo Pettersson 461122-2417.
Föreningens firma tecknas av parterna var för sig.
§8
Underlag för augusti månads Nyhetsmeil skall vara Dennis Lundquist tillhanda senast 25
augusti.
§9
Aktuell ärendelista genomgås.
➢ Förarutbildning på pistmaskiner. 3 medlemmar, Hannes Assarsson, Ove Melkersson
och Kalle Svärd kommer att erbjudas deltagande i denna utbildning enligt under
säsongen.
➢ Nässjö SKI kommer inte att erbjuda boende i samband med Lövhultsloppet denna
säsong. En evenemangskommitté för kringarrangemang i samband med större
tävlingar måste först bildas.
➢ Öppettider och ny prislista för verksamheten i kaféet är klar.
➢ Två I-pad är sponsrade av Emil Ekmans företag. Abonnemang ännu ej klart.
➢ Brevlåda för Nässjö SKI finns tillgänglig i Motionsgården.
➢ Ansökan om medlemskap till Parasportförbundet skall göras av Patrik Ottosson.
Övriga ärenden kvarstår tills vidare.

§ 10
Fullmakt lämnad till Jörgen Larsson för att kunna söka bidrag till ”Vinterpärlan”.
§ 11
Förslaget om kodlås till bl.a. Speakertornet avslås tills vidare.
§ 12
Frågan uppkommer ang. riktlinjer till prispengar i samband med större tävlingar. Styrelsen
beslutar att tävlingskommittén får bedöma detta individuellt inför varje tävling.
§ 13
Övriga frågor.
Styrelsen beslutar att Nässjö SKI skall deltaga i Höstyran 30 september med exempelvis
Prova på: Rullskidor och Skidskytte.
Vår ansökan om bidrag till Skidlyftet avslogs.
Deltagare i Årsmötet med Smålands Skidförbund utsågs Patrik Ottosson och Jonas Franzén.
§ 14
Extra årsmöte beslutas bli den 12 september kl. 19.30 i Motionsgården. Kallelse kommer att
anslås på Nässjö SKI:s anslagstavla i Motionsgården, på Hemsidan, i Lilla SKI-nytt samt på
Facebook.
Punkter som skall avhandlas är:
➢ Val av ordförande
➢ Ändringar i stadgarna
➢ Kompletteringsval till styrelsen
§ 15
Nästa styrelsemöte måndagen den 18 september kl. 18.00 i Speakertornet, Lövhult
§ 16
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar styrelsemötet avslutat.
Vid protokollet:

Mona Franzén, sekreterare

Mikael Jonsson, justerare

Dennis Lundquist, tf ordförande

