Bollnäs Alpina Klubb
Protokoll styrelsemöte Bollnäs Alpina Klubb 140929

Närvarande: Ordförande:
Urban Persson
Sekreterare:
Linda Eriksson
Ledamot:
Maria Jernkrok, Helen Lönnberg, Urban Wickbers
Kassör: Jörgen Robért
Suppleant:
Polo, Rickard Källgren

1. Styrelsen gick igenom föregående protokoll.
2. Urban informerar om mötet med kommunen, bl.a. beslutades att Magnus A och Niclas B
skall se över snösprutningen och kommunen skall köpa en ny pump kostnad ca. 30.000:-.
3. Frågan om vem som kan vara tränarsamordnare kvarstår?
4. Lissa ser över grupperna och vilka som ska fortsätta träna i vinter, det behövs också ses över
vilka som skall gå från skidskola upp till träningsgrupp.
5. Katrin har blivit tillfrågad om arbetet som administratör och hon vill ha en arbetsbeskrivning
på detta innan hon tackar ja.
6. Foldern har uppdaterats och Jörgen skickar ut en kopia till styrelsen, bl.a. står det i foldern
att för att erhålla liftkort skall man göra 40 timmar ideellt arbete och för att få ut
tävlingsersättning skall man göra ytterligare 40 timmar.
7. Styrelsen beslutar att vid ideellt arbete skall en tidrapport skrivas som efter varje månad
lämnas in till lagledaren i gruppen.
8. Det fattas fortfarande verksamhetsberättelser från några grupper.
9. Jörgen får i uppdrag av styrelsen att leta någon ansvarig för serveringen, han skall bl.a kolla
med Mikaela Rödin.
10. Besiktning liftsnurror – Urban ansvarar för detta och kontaktar Pelle W
11. Arbetshelger och arbetsgrupper diskuterades, Polo och Urban P ansvarar för detta.

12. Ej klart med Hamra lägret.
13. Önskemål finns att AK skall lyfta gratis liftkort till tränare att man på en grupp på 10 kan få
ett gratis tränarkort / grupp när man är och tävlar i Hälsingland
14. Styrelsen beslutar att höja träningsavgiften med 300:- fr.o.m. i år, den nya avgiften blir:
U15-16 900:U12-14 800:U8-10 600:15. Frågan kom upp hur vi skall hantera kostnaden för 1 tränare per grupp under
träningshelgerna. Till i år är det för sent att göra något så det beslutas att man i gruppen
delar på boendekostnaden för en tränare och att tränaren får lägga ut för liftkort, spara
kvittot och hämta ut pengar för liftkortet från klubbens kassa detta gäller även under
tävlingsdagar. Som tränare räknas man om man även har träningen under vardagskvällarna
och har ett tränaransvar.
16. Styrelsen diskuterade den kommande FIS tävlingen, nya klockor behöver köpas eller lånas.
17. Vindskyddet får inte flyttas.
18. Nettoredovisning får ej förekomma i klubben meddelar Urban P.
19. Pengarna från barnens försäljning och inventering skall in på klubbens konto och betalas
sedan betalas ut till gruppens konto, där pengarna delas ut till resp. barn som sålt m.m.
20. Skipass priset skall höjas med ca. 5%
21. Styrelsen beslutar att kalla till årsmöte den 5/11 kl. 18:30, Richard får i uppdrag att ordna
fika.
22. Polo informerar om att det finns möjlighet att köpa jacka, shorts och täckbyxor.
23. Polo informerar om att det är AK som arrangerar LVC kvalet i Björnrike v.4 träning super-G
fredag och tävling SG lördag och GS söndag.
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