Protokoll styrelsemöte Sundbybergs IK skidor
Datum: 19 sept 2017
Tid: 18.30 – 21.00
Plats: Ursviks motionsgård – Skidlokalen
Närvarande: Paula Lembke, Annika Svensson, Henrik Ahnbrink, Martin Höglund,
Cecilia Sjöholm
Frånvarande: Anders Börjesjö, Mats Hellzén
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Mötets öppnande
Agendan godkändes
Föregående protokoll godkändes
Avstämning:
- Tjejskidan (Annika, Anders) kort uppdatering på status och
planering, bekräftelse på att Konstsnöspåret har godkänt
tävlingsupplägget med separat starttid för tävlingsklass. Till nästa
styrelsemöte skall en detaljerad projektplan samt uppdaterad
budget presenteras
- Norrskidan projektledare sökes; Annika lägger ut ”annons” på
Facebook
Styrdokument för DM, Tjejskidan– vi måste börja dokumentera hur vi ska
styra dessa tävlingar. Vad är status? – Denna punkt sköts till nästa
styrelsemöte.
Konstsnöspåret – statusuppdatering av Henrik; första möte har ägt rum, bra
introduktion av Henrik Granström och Mattias Hörling som nya i gruppen,
Status barn/ungdom – statusuppdatering av Cecilia: bra start på terminen,
kläd- och utrustningsbytardag hålls torsdag 21 september, föräldramöte har ägt
rum med bra närvaro i samband med första soppkvällen, gruppindelningen
funkar bra – fler tränare i år vilket ger större flexibilitet. För information till
tränare från Paula skickar Paula till resp ansvariga per grupp (enligt hemsidan)
för att undvika ”information overflow”.
Status Junior/Senior - Henrik rapporterade: Senior har ett tapp i antalet aktiva
åkare, vi får avvakta definitiva besked om hur säsongen blir. För junior är det
en bra start på försäsongen, de nya åkarna har kommit väl in på respektive
skidgymnasium.
Status Senior –– Martin rapporterade: Rullskidskursen går över förväntan med
16 deltagare istället för planerat 12. Även till seniors vanliga träningar har fler
personer visat intresse och testat på träningen och kommer nu att bli
medlemmar. Fortfarande utmaningar med att ha ett uppdaterat
medlemsregister, beslut: separat diskussion Martin, Paula, Ylva (kansliet)
samt Mats för att reda ut.

Beslut: som ersättning för tid nedlagd i samband med rullskidskursen: ledarna
för kursen får del av Alewalds sponsorpeng.
10) Kommunikation – Hur ligger vi till i olika aktiviteter, vad är nästa ev.
förbättring. Flyttas till nästa möte.
11) Klädbeställning, val av leverantör. Information från Annika: Trimtex har fått
nytt förtroende och webshoppen kommer upp inom kort. Beslut: informera
medlemmarna om att vi kommer att se över designen till nästa säsong. Flera
leverantörer har dock visat ett intresse och därför kommer vi under året att
träffa dem för att se vad de har att erbjuda. Vi kommer att få provkläder – för
storlekar, Annika kommer också be om att få herr L samt XL för provning.
12) Ekonomi
a. Uppdaterad budget, diskussion runt utkast av uppdaterad budget
utifrån nuvarande läge. Vissa poster kan komma att justeras – ex
Tjejskidans båda poster (intäkter och kostnader) där Anders och
Annika återkommer med en känslighetsanalys, men även elit junior då
antalet aktiva åkare kan komma att justeras för säsongen p.g.a skador.
DM och Huvudstadscrossens anmälningsavgifter flyttas till
Ungdomssektionens budget, det vill säga lika som för senior där
anmälningsavgifterna redan är inlagda.
BESLUT: Budgeten justeras, se nedan. Detta leder i nuläget till ett
positivt resultat, om än svagt.
13) Nästa mötesdatum 17/10. 7/11, 28/11
14) 3/10 årsmöte Stockholms Skidförbund. Malin Börjesjö, Axel Aflodal och
Johan Herbert ska få priser. Paula Lembke närvarar, öppet även för övriga att
deltaga.
15) Övrigt:
Information om Sisu: Marita gör ett första utkast på utbildningsbehov för
ledare.
Idrottslyftet: täcker kostnader för ledare som leder grupper med deltager upp
till 25 år.
17-18 november: ett tränarforum arrangerat av Sisu, för ledare till elitsatsande
ungdomar
Förslag; ska vi ta fram en dekal för att synliggöra SIK Skidor mer? Ex till
takboxen, väskan, vallaboxen osv? Annika ser över och återkommer.

Vid protokollet;

Annika Svensson

Justeras:

Paula Lembke

Prognos enligt styrelsemötet 19/9 2017 för Sundbybergs IK-Skidor 2017/2018
Intäkter
Sektionsavgifter
Tjejskidan
DM
Huvudstacrossen
Bidrag
.-Kommunala bidrag
.-Statliga bidrag
Sponsor (AnnSofi)
Motionsgården
Sommarskidskolan
Rullskidkurs
Summa intäkter

95 000,00
71 000,00
0,00

Intäktsidan görs beräkningar på

25 000,00
25 000,00
10 000,00
50 000,00
55 000,00
12 400,00
343 400,00

Kostnader
6-20 år

Barn/Ungdomsektionen

17-20 år

Junior-sektionen

H/D 21 år Senior-Elit

115 000,00
75 000,00
60 000,00

Senior-sektionsektionen

35 000,00

Tjejskidan

31 000,00

Sommarskidskolan

16 584,00

OBS! Bara 2 åkare verkar kunna bli aktiva under säsogn 17/18

Kostnadsbudgeten ses över i detalj

Huvudstacrossen

0,00

Beloppet ändras från 6000 till 0"tvingas ingå i barn/ungdoms befintliga budget)

DM

0,00

Beloppet ändras från 6000 till 0"tvingas ingå i barn/ungdoms befintliga budget) då det avser anmälningsavg. Seniorernas anm avgifter ingår i deras budget)

Admin kostn
Summa kostnader
Resultat

10 000,00
342 584,00
816,00

