Styrelsemöte 3

Orsa alpina klubb

2017-09-18

Tid: 18.30
Plats: Jensen residence
Närvarande: Sisso Jensen, Marie Ödman, Johan Nordström, Gunilla Enochsson samt Joakim
Ribby (via telefon) en stund.
1. Mötets öppnande
Sisso Jensen förklarade mötet öppnat.
2. a) Val av mötessekreterare
Sisso Jensen valdes till styrelsemötets sekreterare.
b) Val av mötesordförande
Marie Ödman valdes till styrelsemötets ordförande.
3. Val av justerare
Till att justera dagens protokoll valdes Johan Nordström.
4. Godkänna dagordning
Dagordningen gicks igenom och godkändes.
5. Förra mötets protokoll
 Lampor hämtade hos Larsson-Lovén, finns nu hos Johan Nordström. Joakim har
inte fått svar från Grönklitt angående belysningen. Grönklitt är informerade om
vår nya styrelse, Gunilla Enochsson ska fråga Jouni Heikkinen om han vill fortsätta
att vara kontaktperson i Grönklitt (tillsammans med Christer Jensen). Det är
mycket nytt i Grönklitt också med nyanställningar och ny organisation, vi får nog
göra en nystart med det samarbetet?
 Orsayran – Joakim Ribby var i kontakt med Orsayran som ej var nöjda med vår
insats 4:e och 5:e yran. Skyltarna kom ut för sent och orsakade en del problem.
De gör avdrag på den tänkta ersättningen, vi får 8 000 kr i stället för 12 000 kr.
Kommer att sättas in på vårt konto inom kort. Vi accepterar och lovar att göra det
bättre nästa år.
 Johan har fått en nyckel till målhuset.
6. Ekonomi
- På kontot denna dag 328 607 kr, 4-5 obetalda räkningar. En medlemsavgift har
kommit in.
- Kostnader för att fixa den sista belysningen, har det klarnat? Nej.
- Medlemsavgift in, hur når vi ut? Hemsidan, Fb, lappar söndag 24/9.
- Funderingar kring den försäkring som följer med medlemsskap. Sisso kollar med
Dalarnas skidförbund vad som gäller, datum och omfattning.

7. Behörigheter mejl och hemsida
Från första mötet… Jouni Heikkinen och Vello Thomasson fick i uppgift att se över
detta till 28/8. Kan fler i styrelsen bli behöriga? Kan vi ha en lärgrupp någon kväll i så
fall?
Sisso Jensen pratar med Vello Thomasson om alternativ, möjligheter och
nödvändigheter. Pratar även med honom om hemsidan som behöver uppdateras!
8. Årsplan
Styrelsen tittade på det utkast som Sisso gjort, bra med en översikt. Vi kan fylla på
efterhand, allas ansvar att hålla koll på vad som händer framåt. Bra att ha på
hemsidan också. Ha punkten ”Årsplan” återkommande på dagordningen.
9. Upptaktsträff och höstarbetsdag
Styrelsen gick igenom att-göra-listan. Se bilaga.
Kom ihåg på söndag att kolla intresse för Björnrike, redovisa ungefärlig kostnad.
Ta med kubb eller annat för lek/spel barnen?
Sisso tar med Sune = lekkompis.
10. Övriga frågor
- Barmarksträningen kör igång 19/9
- Skidting 24/10, Christer Jensen och ev. Thomas Ahlenius.
- Tips inkom från Lennart Bärjegård att klubben kan söka anläggningsbidrag från
kommunen, Sisso kollar upp det till nästa möte.
- Utbildning, intresserade; Björn tränarutb, Vello tävlingsledare.
11. Nästa möte
Måndag 16 oktober, samma tid och rum.
12. Mötets avslutande
Marie Ödman förklarade mötet avslutat.
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