Orsa alpina klubb

Styrelsemöte 1

2017-08-14

Tid:
18.30 – 20.30
Plats:
Kungsfågelvägen 5, Jensen residence
Närvarande: Sisso Jensen, Gunilla Enochsson, Joakim Ribby, Marie Ödman, Vello Thomasson
samt Jouni Heikkinen, speciellt inbjuden idag.
1. Mötets öppnande
Klubbens nya ordförande Sisso Jensen förklarade mötet öppnat.
2. Val av sekreterare
Till mötets sekreterare valdes Joakim Ribby.
3. Val av justerare
Till mötesjusterare valdes.
4. Förra mötets protokoll (i detta fall årsmötet)
Sisso läste upp årsmötesprotokollet. Verksamhetsplanen ska läggas ut på hemsidan.
Tränararvode se under punkt 5.
5. Ekonomi
 Genomgång av ekonomin – Gunilla Enochsson och Jouni Heikkinen gick
igenom bokföringen från föregående år. Vissa justeringar behöver göras
såsom specificering av poster.
 Medlemsavgift - Styrelsen beslutade att mejl går ut med uppmaning att
betala in medlemsavgift. Påminnelse med inbetalningskort går ut via brev.
 Ekonomiska beslut
- Avtackning kassör och ordförande – vid arbetsdagen i juni beslutade
närvarande styrelsemedlemmar (Sisso Jensen, Gunilla Enochsson, Marie
Ödman och Johan Nordström) att styrelsen skulle avtacka avgående
ordförande och kassör.
- Inköp av dator till kassören – vid samma tillfälle som ovan beslutades att en
kassörsdator skulle inköpas. Detta för att underlätta bokföringsarbetet och
enklare kunna lämna över till nästa kassör.
- Subventioner läger – mötet beslutade att subventionera klubblägren med
Rättvik i december, se bilaga. I övrigt gäller ersättningsreglerna som årsmötet
beslutade. Det kan bli ett familjeläger i slutet av säsongen, subventioner då
beror på hur budgeten håller under hösten.
- Tränararvode = Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att undersöka
möjligheter att höja tränararvodet. Efter en titt på Skatteverkets hemsida
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/foreningar/ideellfore
ning/driva/skatteregler.4.70ac421612e2a997f85800030688.html
beslutar styrelsen att tränare får ansöka om milersättning till och från
snöträning.

6. Adressändring
Adressändring är gjord, föreningens postadress är numera c/o Enochsson,
Koltrastvägen 11, 794 32 Orsa. Ändringen har även gjorts på hemsidan.
7. Behörigheter mejl och hemsida
Jouni Heikkinen och Vello Thomasson fick i uppgift att se över detta till nästa möte.
Kan fler i styrelsen bli behöriga? Kan vi ha en lärgrupp någon kväll i så fall?
8. Nyckellista
Bordläggs till nästa möte
9. Årsplan
(Göra upp en plan för VAD och NÄR, typ årshjul).
Bordläggs till nästa möte
10. Kommunikation
Sisso Jensen är en otålig ordförande som gillar snabb respons och hon undrar: Vad
fungerar bäst INOM styrelsen för snabba svar?! Styrelsen enades om att använda
mejlen och att svara kort och fort, t.ex. Läst, återkommer. Läst, ja. Läst, nej.
11. Upptaktsträff
Vi har upptaktsträff den 24 september. Kan vi ha det i samband med (se nästa punkt)
12. Höstarbetsdag
Vi funderar till nästa möte om och hur det är möjligt. (se ovan).
13. Nästa möte
Nästa möte blir måndag den 28 augusti, klockan 18.30, Jensen residence.
14. Övriga frågor
- Sommarens skyltning
Bordläggs till nästa möte

15. Mötets avslutande
Sisso Jensen tackade för ett bra möte och avslutade detsamma.
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