Nässjö SKI
Protokoll fört vid Nässjö SKI:s styrelsemöte den 29 januari 2018 i Speakertornet, Lövhult.
Närvarande: Patrik Ottosson, Jonas Franzén, Bo Pettersson, Bernt Wilhelmsson, Henrik
Karlsson och Mona Franzén.
§1
Ordföranden hälsar samtliga välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.
§2
Dagordningen godkänns och läggs till handlingarna.
§3
Till justerare utses Bernt Wilhelmsson.
§4
Inkomna skrivelser.
Inbjudan om evenemangsträff inkommit från Nässjö kommun. Styrelsen beslutar att Mona
Franzén deltar, som representant från Nässjö SKI, den 27 februari i Topperyd. Träffen är
kostnadsfri.
Beträffande ansökan om bidrag från Skidlyftet skall Hannes Assarsson sammanställa och
skicka in ansökan om bidrag.
Svar från Nässjö kommun ang. Nässjö SKI:s synpunkter på exploateringen i Sörängen har
inkommit. Föreningen har möjlighet att överklaga kommunens beslut. Lämnas utan åtgärd.
§5
Ungdomarna som deltagit i ”Stjärna på skidor” har vunnit en helg i Falun och Svenska
Skidspelen.
Styrelsen beviljar ett resebidrag på 5.000:-.
§6
Rapporter
 Ordföranden har inte något att rapportera då det inte varit några möten över
julhelgerna och mesta tiden gått åt till tävlingar, sponsoransökningar och snöTillverkning m.m.
 Motionskommittén meddelar att Barnens Vasalopp blir den 18 februari, varför delar
av stadion kommer att stängas av under förmiddagen. Meddelar även att antalet
personer som gått tipspromenaden samt besökande till caféet ökat, då även ökade
inkomster till föreningen.
 Ungdomskommittén har haft bra deltagande på Zoon-tävlingarna, samt bra
uppslutning på träningskvällar.
 Bankommittén pistar, plogar och spårar samtliga spår enligt behov.
 Träningskommittén uppger att Vasaloppsresans planering i stort sett är klar, både logi
och transport. Carlstens buss kör, eftersom de är en av våra sponsorer.
Flera träningar har skett på snö.
 Ekonomi/budget. Kassören uppger att föreningens ekonomi är god och att vi följer
budgeten.
 Tävlingskommittén har ännu ej avblåst Lövhultsloppet officiellt, avvaktar till nästa
vecka. Planerar för tidtagning i egen regi.

Skidskyttehelgen 13-14 januari fungerade perfekt, många deltagare från södra Sverige.
Planerar att klubbmästerskapet skall hållas den 13 februari.
 Valberedningen har inget att ta upp för närvarande.
 Sponsorgruppen håller på och kontaktar tidigare sponsorer för att förnya kontrakten.
§7
Nyheter till nyhetsmailet skall vara ordföranden tillhanda senast 25 februari kl. 16.00
§8
Ärendelistan gås igenom. De ärenden som skulle åtgärdas sedan tidigare protokoll är
klara. Övriga under arbete.
§9
Beträffande inkommen faktura från Nässjö kommun på 12.000:- avser den dusch och
bastu för medlemmar under 2017. Betalas av kassören.
§ 10
Nästa styrelsemöte onsdagen den 28 februari klockan 18,00 i Speakertornet, Lövhult.
§ 11
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar styrelsemötet avslutat.
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