Bollnäs Alpina Klubb
Protokoll styrelsemöte Bollnäs Alpina Klubb 160510
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Inbjudna:

Urban Persson
Linda Eriksson
Maria Jernkrok, Håkan Olsson, Magnus Mickelsson,
Polo Bengtsson
Pelle Wikman
Maria Young-Shing
Mats Hägglund, Magnus Andersson

1. Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
- Är flaggor beställd?
- Besöksnäringen ej klar, Magnus och Urban ansvarar för detta.
- Freeride sektion - diskussion fortsätter om detta.
- Hemsidan – lagledarens ansvar att skicka in bilder och text.
- Saltlåda - inget klart.

2. SM vecka, LVC final ej klart det var inget möte i Hamra. FIS v. 8 lördag och söndag.
3. Fortsatta diskussioner om skidskolan, kan man lägga den på helgen för att locka fler? Frågan
tas upp igen till nästa möte.
4. Tävlingsersättning för 14-15 ska vara klart, Urban P påminner om att utförda arbetssatser
skall skickas in till styrelsen(at)bollnasalpina.com och kvitton för att få tävlingsersättning.
Arbetstimmarna är inget tvång bara en möjlighet om man som medlem önskar liftkort och
tävlingsersättning.
5. Styrelsen beslutar att klubben tar kostnaden för utsedda klubbledare på LVC- och USM
finalerna med start säsongen 2015-2016.
6. Önskemål om bättre internet, tänk om kommunen kunde vara behjälplig med detta och sätta
upp en webbkamera och väderstation på toppen.
7. Arbetsgrupper behövs med en ansvarig ledare som är sammankallande. Bl.a. skall all skidor
vallas och skidutrustning inventeras, hjälmar märkas och kabelkarta göras - Polo får i
uppdrag av Urban P att göra en kabelkarta.
8. Dags att skriva årsberättelse! Alla lagledare skriver en berättelse om den gångna
säsongen och skickar in till styrelsen.
9. Hur gör vi med bemanning till serveringen till nästa säsong? Varit tufft detta år med ingen
som har varit ansvarig. Kan vi få hjälp från arbetsmarknadsenheten?
10. Klubbläger diskuterades, Magnus A får i uppdrag att kolla vad Klövsjö kan erbjuda och
Linda, Björnrike. Viktigast är dock att det är bra backar för barnen att åka skidor i, vädrets
makter kan ingen göra något åt.
11. Mats H får i uppdrag att kolla liften i Hamra.
12. Är klubben intresserad av klubbdress? Beyond-X har ett förslag.

13. Polo och Håkan fortsätter att arbeta med den röda tråden i klubben från skidskolan och
uppåt, där man förbereder ungdomen för steget in på ett skidgymnasium med allt vad det
innebär. För att överhuvudtaget ha en chans att få en bra placering i tävlingar, om det är det
man önskar krävs också att man är med på klubbens för-säsongs träning.
14. Nästa möte 30/5 18:30.
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