Nässjö SKI
Protokoll fört vid Nässjö SKI:s styrelsemöte den 18 december 2017 i Speakertornet, Lövhult
Närvarande: Patrik Ottosson, Jonas Franzén, Gunilla Wallgren, Arne Fransson, Bo Pettersson,
Bernt Wilhelmsson, Mikael Jonsson och Mona Franzén.
§1
Ordföranden hälsar samtliga välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.
§2
Dagordningen godkänns efter tillägg j) Sponsorgrupp under punkten Rapporter.
§3
Till protokollsjusterare utses Bo Petersson.
§4
Inkomna skrivelser.
Styrelsen beslutar att klubben skall ansöka om bidrag till Skidlyftet. Ansökan skall skickas in
senast 31 mars 2018 samt uppföras som stående punkt på Ärendelistan.
Övriga skrivelser ingen åtgärd.
§5
Rapporter
➢ Ordföranden haft möte med Per Jansson på kommunen ang. konstsnötillverkningen.
Eftersom natursnö kom var frågan om förlängd el-period ej aktuell. Skall återkomma om
detta.
Ordföranden meddelar att Sponsorgruppen haft 2 möten. Sponsorgruppen består för
närvarande av 2 medlemmar. Önskemål finns om att gruppen ska bli större, och då inte så
betungande.
➢ Motionskommittén meddelar att annons ang. önskan om God Jul och Gott Nytt År
kommer i Höglandet.nu och Smålands Dagblad.
En s.k. Beachflagga ska beställas med text Café samt både Nässjö SKI:s och NoK:s logo
på. Kostnaden delas av föreningarna.
Fler gäster i Kaféet och tipspromenaden för varje söndag. Swish-betalningen ökar också
för varje söndag.
➢ Ungdomskommittén meddelar att träningarna fortgår enligt planering. Tävlingarna börjar
också, inbjudningar börjar komma. Medlemsfikans julavslutning är nästa vecka och
föreningen bjuder på detta.
➢ Bankommittén skall ha möte på onsdag för bl.a. planering inför kommande tävlingar.
➢ Träningskommittén ingen representant närvarande.
➢ Ekonomi/Budget: kassören går igenom siffrorna och inga avvikelser, enligt budget,
förekommer.
Styrelsen beslutar, enl. gällande stadgar, att de medlemmar som trots påminnelser inte
betalt medlemsavgiften de 2 senaste åren kommer att strykas som medlemmar från
årsskiftet 2017/2018.
➢ Tävlingskommittén meddelar att planeringen för kommande tävlingar är i full gång.
Uppger även att flera funktionärer behövs vid kommande tävlingar, varför medlemmarna
uppmanas att ställa upp.
➢ Sponsorgruppen har haft möte med tidigare medlemmar i gruppen. Fler frivilliga behövs.

§6
Nyheter till Nyhetsmailet skall vara ordföranden tillhanda senast 29 januari 2018 kl. 16.00
§7
Ärendelistan genomgås.
De beslut som redan är vidtagna stryks på listan. Övriga står kvar tills vidare.
§8
Inga övriga frågor finns.
§9
Nästa styrelsemöte måndagen den 29 januari 2018 kl. 18.00 i Speakertornet, Lövhult.
§ 10
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar styrelsemötet avslutat.
Vid protokollet:

Mona Franzén, sekreterare

Bo Pettersson, justerare

Patrik Ottosson, ordförande

