Orsa alpina klubb

Styrelsemöte 2

2017-08-28

Tid:
18.30 – 20.30
Plats:
Kungsfågelvägen 5, Jensen residence
Närvarande: Sisso Jensen, Joakim Ribby, Marie Ödman, Vello Thomasson, Johan Nordström
1. Mötets öppnande
Ordförande Sisso Jensen hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet
öppnat.
2. Val av sekreterare
Till mötets sekreterare valdes Vello Thomasson.
3. Val av justerare
Till mötesjusterare valdes Johan Nordström.
4. Dagordningens godkännande
Dagordningen gicks igenom och godkändes.
5. Förra mötets protokoll
Förra mötets protokoll gicks igenom. Alla punkter utom ekonomi och läger bordlades
till dagens möte.
6. Ekonomi
Budget angående belysning diskuterades. Lampor som sattes upp förra säsongen
behöver riktas och vi skulle även behöva komplettera med några lampor. Christer
Jensen har haft kontakt med Kåhléns som är där uppe och jobbar nu, undersöker
möjligheter och kostnader för att få upp de sista lamporna och två stolpar.
Två nya lampor finns hemma hos Anders Larsson. Det finns lådor med lampor, tror vi,
i boden. En ny stolpe per lampa (två?) ska sättas. Det ligger stolpar till oss längs
Hornbergavägen. Angående el ber vi att Christer Jensen pratar med Henrik Bärjegård,
vad behövs? Kostnad? Johan letar lampor och kabel och samlar ihop dem.
7. Behörigheter mejl och hemsida
Jouni Heikkinen och Vello Thomasson fick i uppgift att kolla detta till idag, om fler i
styrelsen bli behöriga? Kan vi ha en lärgrupp någon kväll i så fall?
Vello överlägger med Jouni, verkar inte finnas hinder för flera ADMIN.
8. LOK-stödsrapportering
Vi behöver ha bättre ordning på LOK-stödsregistreringen. Christer Jensen och Lena
Sundberg har pratat om detta och fixar bättre rutiner.
9. Nyckellista
Check av nyckellistan, målhusnycklar. Alla nycklar är ute. Tomas Ädling och fam. Kratz
borde kunna lämna ifrån sig sina nycklar. Sisso kollar med Tomas, Jocke kollar med
Kratz. Johan Nordström behöver en nyckel snarast så styrelsen beslutar att göra två
nycklar till, ca 400 kr. Sisso ansvarar för detta.

10. Årsplan
Sisso föreslår att styrelsen ska göra upp ett årshjul för årets aktiviteter och
åtaganden. Viktigt att vi har koll på vad som ska göras, när och vem som ska ansvara.
Styrelsen tycker att det är en bra idé, Sisso skissar till nästa möte.

11. Upptaktsträff och höstarbetsdag
Vi kör upptaktsträff och höstarbetsdag den 24 september. Program:
Start 10:00
Kabeldragning mm kul
Prisutdelning
Sisso fixar korv o fika.
Slut 15:00
Jouni Heikkinen ombeds mejla ut detta
Sisso lägger ut på Facebook
Vello lägger ut på hemsidan
Vi har ett ”förmöte” den 18/9 18.30 då vi går igenom vad som ska göras och vilka
saker vi behöver ta med upp.
12.







Övriga frågor
Sommarens skyltning gick bra, fyra familjer hjälpte till.
Johan kollar solcellslampa till toppförrådet innan arbetsdag.
Ev Skyltning på höstmarknaden (30/9).
Dags att anmäla sig till tränarutbildning. Sisso skriver på Facebook, efterlyser
intresserade.
Inomhusträning är bokad.
Mora alpina har frågat oss (via Christer Jensen) om vi är intresserade att vara
med vid Jonas Lindh-träningar i Gopshus. Styrelsen tycker att det är för dyrt
att vara med på allt, möjligen helgträningar (vardagar 2500 helg 3000, vi
betalar 30%). Vi ber Christer att undersöka lite noggrannare hur Mora tänker
sig detta upplägg och om det är 30% oavsett antal åkare från vår klubb.

13.

Nästa möte
Nästa möte måndag den 18 september klockan 18.30 på Kungsfågelvägen 5.

14.

Mötets avslutande
Ordföranden tackade för idag och förklarade mötet avslutat.
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