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1. Föregående protokoll lästes igenom.
2. Bollnäs Ak kommer att uppvakta Pernilla Lindberg med blommor och ett ”livstids-skipass” på
Bolleberget. Tobbe och Mats H kommer att finnas på plats och dela ut det på Hårgabanan den 18/7
vid den officiella uppvaktningen av Pernillas Major titel.
3. Vi har fått förfrågan ang. Enduro-SM den 29 september med depå och genomförande på
Bolleberget, vilket styrelsen tillstyrker. BAK ansvarar för grill och servering under Enduro-SM
och en grupp som ansvarar för detta ska tillsättas, senast nästa styrelsemöte.
4. Bygg-gruppen (Magnus M, Pelle W och Björn E) har haft ett byggmöte den 11/7 ang. underhåll
och det som behöver åtgärdas på anläggningen innan säsongen. Det handlar bl.a. om att märka
upp rör för snöläggning, nytt elskåp, reklamskyltar, nya fundament mm. Nytt kassasystem
(iZettle) ska undersökas vidare till nästa styrelsemöte.
5. Vi har fått klartecken för de tävlingar vi har ansökt om inför kommande säsong.
^ Mini-bragden med SL och GS vecka 2
^ LVC-kval 2*GS under en dag (lördag) vecka 3
^ FIS/ENL helgen vecka 8.
USM finalen arrangeras v.12 i Funäsdalen.
LVC finalen U-14 arrangeras v.13 i Björnrike.
LVC finalen U-12 arrangeras v.11 i Härnösand.
6. Under Samverkansträningen (v.45-v.49) i Björnrike kommer U12 att medverka v.47 och v.49.
Under v.47 och v.49 kommer det också att erbjudas klubbträning för våra yngsta åkare U8/U10 i
Björnrike. Dessa träningshelger förlängs med ytterligare träningsdagar som arrangeras av Bollnäs
Ak under fredag + måndag v.47 och fredag v.49 för alla åkare U8 – U16.
Tobbe kontaktar SkiStar i Björnrike och bokar ”tränings-backar” för dessa dagar.
Polo bokar backar för samverkanslägren lördag och söndag v.45-v.49.
Förslag finns att arrangera ett cykel-läger i Hamra v.34 Maria Y-S kollar vidare på förslaget.
Vi efterlyser en ledare som kan vara med på Camp Igge under helgen v.33, det finns ledare under
dagtid men det behövs någon som kan sova över tillsammans med deltagarna.
7. Kimmo fortsätter att undersöka möjliga tränarutbildningar på de olika stegnivåerna som finns och
kan vara intressanta att skicka våra tränare på. Det behöver göras en sammanställning av vilka
utbildningar som finns och vad tränarna saknar/efterfrågar för utbildningar.
8. Klubbens avslutningsläger i Hamra var väldigt uppskattat och önskemål finns att återigen ha ett
liknande avslutningsläger i anslutning till Första Maj Trofén, som i år infaller under påsklovet.

9. Frågor kring ideella timmar som ska redovisas diskuterades och ledare som ansvarat för bl.a.
skidskola/träningsgrupper får självklart räkna dessa.
10. Snart dags att beställa SkiStarAll kort för klubbmedlemmar, kostnaden för kortet, som ändå är
reducerat med 40% (ungdom) om man beställer via klubben, kommer i år att läggas på varje
åkares tävlingsersättnings-konto.
11. Vi har fått erbjudande att åka med Örebro Slalomklubb på Race-camp till Sölden under v.44,
intresserade kan kontakta Maria J. för sep. inbjudan.
12. Nästa styrelsemöte är tisdag den 14 augusti kl. 18.15 på Bolle.

Ordförande ------------------------------------/ Magnus Mickelsson
Sekreterare ------------------------------------/ Maria Jernkrok (sekr.suppleant)

