Bollnäs Alpina Klubb
Protokoll styrelsemöte Bollnäs Alpina Klubb 181113
Närvarande: Ordförande:
Sekreterare:
Ledamot:
Suppleant:
Kassör:

Magnus Mickelsson
Linda Eriksson
Tobias Norling, Johan Thyrén.
Maria Jernkrok, Polo Bengtsson
Maria Y-S

1. Anställningar diskuterades, anställningar måste gå via styrelsen och att anställningsavtal och
lönebeslut skrivs. Mycket personalkostnader redan.
2. Styrelsen beslutar att alla inköp måste gå via styrelsen.
3. Styrelsen beslutar att köpa in ny slang då de gamla inte håller måttet. Polo tar kontakt med Erik på
kommunen för att se om kommunen kan hjälpa till med kostnaden för slang.
4. Erik, fritidschefen har sagt upp sig.
5. Viktigt att det finns en budget för kommande år så att vi kan ha koll på ekonomin. Backchef
lägger en budget och vad som behöver köpas in.
6. Ett problem när det inte går att nå backchefen via telefon eller mail, även ansiktet utåt så det blir
dålig publicitet för klubben/backen.
7. MY och MM bokar möte med backchef, Pelle.
8. MY kollar upp vilka löner som har betalats ut.
9. Viktigt att klubben får en kontakt med kommunen där man kan ha diskussioner och planera
framåt. Förslag att bjuda in någon från kommunen på nästa möte. Polo kollar med Erik vem det
kan tänkas vara.
10. Ett förslag diskuterades att ha en styrelse med två under grupper, en för backen och en för
klubben.
11. Inte aktuellt med snowboardledarutbildning just nu.
12. Linda bokar annonser i Ljusnan och banner i Svensk media rådgivning.
13. Liftkortsförsäljning 1-2/12, 15-16/12 kl. 11-15.00. 20-21/12 kl. 16-19.00. Linda lägger ut på fb.
14. Styrelsen beslutar att tacka ja till Fritidsbanken, de kommer att vara med under
försäljningsdagarna.
15. Styrelsen beslutar att säga nej till kommunens förslag på avtal.
16. Slope style finalen diskuterades, beslutet nej kvarstår men styrelsen vill ha underlag och avtal vad
som gäller innan styrelsen tackar ja till att ha tävling. Kan man ta bort Appertiff tävlingen eller
tidigarelägga den istället? Kom mycket klagomål från allmänheten förra året då det inte fanns
plats att åka på för dem.
17. MJ informerade från samverkan. Ej klart om Klövsjö, Björnrike hinner öppna v. 47.
18. Nästa möte 11/12 kl. 18.15.
Ordförande ------------------------------------/ Magnus Mickelsson
Sekreterare ------------------------------------/ Linda Eriksson

Förkortningar: MM – Magnus Mickelsson, MY – Maria Young-Shing, MJ - Maria Jernkrok, LE –
Linda Eriksson, JT – Johan Thyren, UW – Urban Wickbers, TN – Tobias Norling, KM – Kimmo.

