Agenda styrelsemöte Sundbybergs IK skidor
Datum: 21 augusti 2017
Tid: 19.30 – 22.00
Plats: Ursviks motionsgård - Skidlokalen
Närvarande: Annika Svensson, Jenny Ramstedt, Anders Börjesjö, Henrik Ahnbrink
och Mats Helltzen samt Paula Lembke per telefon för punkter 4b och 12.
Frånvarande: Cecilia Sjöholm

1)
2)
3)
4)

Mötets öppnande
Dagens agenda godkändes
Föregående protokoll: godkändes
Status barn/ungdom –
a. Ledarträff: ungdomsledarträff den 28:e, bokat,
b. Utbildningsplan måste tas fram. Nya direktiv från Stockholms idrotten
för att få ersättning för utbildning så krävs att vi tar fram en
utbildningsplan. Detta ligger redan i linje med hur klubben måste
utvecklas. Beslut vid mötet att en av ungdomsledarna tar reda på vad
som gäller runt utbildningsplan, ska finnas mer detaljerat. Lyfts på
mötet på måndag (28/8).
5) Status Elit Junior – Henrik: tävlingsdatum är bokade och det som kan bokas är
bokat, finns en utmaning budget kontra vad man vill ha, boende dyrt (ex Ö-vik
300 kr/p och natt), junior cuper 2017-18: Boden (dec), Östersund (jan),
Ulricehamn (feb), JSM februari Jönköping (Hallby), planeringen under
kontroll. I augusti populärt (och tufft!) läger i Falun tillsammans med andra
klubbar från Stockholmsområdet. Funderar vidare på mer planering inför
hösten, ex vad man kan göra inför Lidingöloppet.
6) Status Elit Senior – Anders: planering för cuper boenden bokade, dock färre
seniorer i år då endast 4 aktiva (varav 2 fokuserar på långlopp), långlopp inte
satta än till 100% så avvaktar detaljplanering, träff den 2-3 september här i
Stockholm (då är även junior elit inbjudna), de aktiva har ett antal läger och
annat inbokat, om möjligt bokas en till träff senare i höst
7) Status Seniorer– Jenny: träningarna med Martin börjar den 30/8 med
inledande information och första träningspass, rullskidskurs start 4:e
september, 4 tillfällen, ca 12 deltagare är målet. Lägret bokat i början av
december, projektledare är Linus, plats Orsa-Grönklitt.
8) Ekonomi - Mats
a. Status på ekonomin:
b. Sålda värdepapper i motionsgården; har stärkt upp kassa och resultat
c. Status på Sommarskidskola: Avvaktar för att säkra att alla kostnader
har inkommit, preliminärt intäkter 55 000 kostnader ca 16 000 – vilket
ger 38 000 i TB, vilket är bra!
Övrigt: avprickning i myclub blir allt viktigare då det ger ett bidrag till
klubben per deltagare.
9) Motionsgården status bemanning, Jenny: Martin har schemat, ett önskemål är
att förenkla nyckelhanteringen – ex om uppkopplat skåp med slumpgenererade
lösen i vilket nyckeln finns.
10) Tävlingar –

a. Norrskidan – Förslag på tävlingsledare Erik Fredriksson. Paula har
frågat honom
b. Tjejskidan – Tävlingen har fått större ekonomisk vikt för klubben än
tidigare varför vi måste förbättra marknadsföring, projektledning och
genomförande.
Diskussion: Anmälan och PM bör komma upp nu i början av
september, adressera en tidiga anmälan och ett lägre pris. SIK nu
ensam arrangör. Vissa saker kan vi dela med TIS som arrangerar
Huvudstacrossen på söndag. Vad som vore bra: ha med en
projektledare från början + marknadsföring. Lite ny situation då TIS
ska köra egna arrangemang. Förslag tävling kör egen start – klara på
1.15 min. Utmaningen är att få upp allting före start – ex start elit 9.30
– och motion start 11. Stafett- företag, skolor osv? + räkna bästa
företagstiderna. Sedningsgrundande lopp – för tävlande, hur utnyttja
bättre? Motionsgruppen – hitta dem! Hotellsamarbeten?
Helgerbjudande…tanken bakom: bli näst största tjejloppet? Skapa #.
Buss från Danderyd och Häggvik. Fredrik Michelson (Frans och
Maltes pappa) har reklambyrå.
Beslut: Anders och Annika spånar ett nytt upplägg, första möte 31/8.
11) Täby konstsnöspår – Paula: Alla i styrelsen ska närvara. Ett urval är kallade
till en första workshop 29/8 med syftet att få fler engagerade och vara med att
sätta vision / ambition. Om vi kommer fram en tydlig vision / ambition kan vi
ta detta vidare. På mötet kommer redogöras för status nu och vilka
valmöjligheter har vi framåt och det finns behov av att förankra fortsatt
arbetssätt bland medlemmarna. Målet är att ha en gemensam syn på vision /
ambition med TIS. Behöver också få in nya resurser till styrelsen för Täby
konstsnöspår.
12) Trimtex – avtal, beställningsplan – Annika: Utifrån diskussionen ser vi att vi
behöver informera om regler för kläder – då vi har sponsorer länkade.
Feedback: be Trimtex uppdatera om trasiga kläder, provkollektion, en t-shirt
för rullskidor - inbyggd reflex? Samt att stryka att vi inte kan ha andras kläder.
13) Kommunikation – Annika
Kommunikationsstrategin godkändes. Status uppdatering av hemsidan, alla
grupper ska se över sin information och uppdatera. Ta hjälp av Annika.
Arkivering, kort information finns tillgänglig och bifogas protokollet.
Facebook grupp för köp/sälj är nu ”live”.
14) Sponsorer – Avtal och status, logor på kläderna som trycks?
a. Reed Creek- fortsätter som förut.
b. Alewalds: önskemål från Anders (Alewalds) om nytt avtal, möte ska
bokas med Henrik och Paula. Önskemål från vår sida att vi får en
tydligare hantering både från Alewalds och vår sida.
15) Sommarskidskolan - Henrik; förslag inväva yngre ledare som co-leaders även
nästa år, en vuxen som tar huvudansvaret och håller ihop det funkade också
bra, finns även bidrag att söka från Sundbybergs kommun, se över
försäkringsdelen vid ex olyckor (ex han som bröt handleden som nu är
erbjuden en gratisplats till nästa år.)
16) Information: Ny representant i klubben till Stockholms Skidförbunds
Längdkommitée. Jonas Karlsson.

17) Mötes datum, förslag från deltagare i mötet att vi flyttar mötestiden till 18.30 –
Paula att bekräfta.
a. 21/8 Styrelsemöte 1 (planering inför workshop om
konstsnöspåret, genomgång av kommande tävlingar)
29/8 SIK medlemsmöte ang.
19/9 Styrelsemöte 2
7/11 Styrelsemöte 4
28/11 Styrelsemöte 5 (reservmöte)
Övriga viktiga datum att notera:
31/8 Anläggningsgruppsmöte StSF 19.00 URSVIK
14/9 SIK senior inspirationsträff
3/10 Årsmöte SvSF
30/11 - 3/12 Läger SIK Senior
Övrigt:
Aktiviteten “Fler ska göra mindre” som löpt under året I det tysta, är verkligen
på gång. Fler gör verkligen mindre. När vi i styrelsen får förtroende och har en
tydlig och transparent plan för allt vi gör är fler villiga att engagera sig och ta
ansvar för mindre områden. Ju fler vi kan engagera i mindre
uppdrag/engagemang, ju mer strategiska kan vi i styrelsen bli. Nu gäller det
att vi fortsätter tänka och agera så och våga fråga efter fler som ska engagera
sig men vara tydliga I vad vi vill att de ska göra och tydligt ge ansvar och
uppdragsförklaring.
Sisu-rapportering, Marita fortsätter att hålla i den rapporteringen. Det vill säga
möten inklusive deltagare (med personnummer) samt tid skall rapporteras.
Vi protokollet

Annika Svensson

Justeras

Henrik Ahnbrink

