Protokoll nr. 3 fört vid CK Bures styrelsemöte 2017-06-18
Närvarande:
Ordf. Mikael Jersby
Kassör. Marianne Holmgren
Bjørn Madsstuen
Johan ” Totte” Larsson
Andreas Nilsson
Mats Carlsson
Patrik Larsen

MJ
MH
BM
JL
AN
MC
PL

1. Ordförande förklarade mötet öppnat.
2. Dagordningen godkändes.
3. Föregående mötesprotokoll godkändes.
4. Inkomna skrivelser.
-

Hallands Idrottsforbund/SISU
Idrotts- och fritidsnytt
Nyhetsbrev SCF
Div. Info tävlingar mm

5. Rapporter.
Ekonomisk rapport
Bank
Postgiro
Postgiro HL
Kassa
Summa

322.525
113.385
149.645
138
585.693

6. Träning
-

Juniorernas träning flyter bra på.
Tävlingsgruppen har stor variation på träning, ibland många, ibland ingen
på träning
Motion, fungerar jättebra.
Ungdomsgruppen löper på bra. Några nya cyklister.
MTB, onsdags och söndagsträning

7. USM 2017
-

Björn informerade om planeringen inför USM. Det mesta under kontroll.
Kommisariekommitéen jobbar med att få fram kommisarier.

8. Jonas Lekman som sprotchef?
-

Mikael resonerade runt möjligheten att ha Jonas Lekman som sportchef
för klubben för att binda ihop de olika grupperna. Det blev disskuterat
fördelar och nackdelar med en sådan roll.

9 SM 2018/2019
-

Bjørn informerade om möte som han och Lekman har haft i Båstad med
Båstads turism och näringsliv, Region skånes eventbolag, Båstad kommun,
Seglarveckan i Båstad/Båstad bikeweek, Hotell Riviera och SCF. Regionen
har ett önskemål om att det blir arrangerat SM i Båstad 2018 och 2019 för
landsväg alle klasser (ungdom, master, junior, elit, para). CK Bure är
önskad som arrangör. CK Bure sa att de tycker att det är ett spännande
projekt, men inte något som klubben kan genomföra utan ett stort stöd
från regionen i form av personal och ekonomiskt stöd. Nytt möte blir efter
sommaren.
Styrelsen är försiktigt positiva till forfrågan. Ser behov av hjälp med
externa flaggvakter, ev. hjälp från tekniska kontoret med banbygget, samt
ekonomiskt stöd. Mikael kaller in till ett möte för att se på möjliga
banalternativ och vad det innebär i personalressurser. Frågan är om
klubben har ressurser att genomföra ett så stort arrangemang. Flera i
styrelsen har problem med att kunna ta semester i aktuell period.

10 Nya medlemmar
-

Motion:
Eva Blomgren
Magnus Lander
Ulf Johansson
Pål Albing
Örjan Westberg
Jonas Weidow
Mats Börjesson Bromma
Niklas Karlsson
Erik Kalla
Familj:
Lena Anderssson (Stefan Holmgren)
Arvid Holmgren
Ebbe Holmgren
Tina Jacobsson
Emil Jacobsson
Tina Nordlund
Joel Nordlund
Tintin Nordlund
Levi Nordlund
Ungdom:
Erik Agbrant
Gabriel Oliva Lind

11 Övriga frågor
-

Mikael har inhämtat priser på neongula väster för tränarna i
Burekollektionen. Pris 675,- pr stk. Styrelsen tyckte att priset var högt.
Olik uppfattning om behovet.

-

Det har kommit faktura från Umara på 3800 kronor. Björn kollar vem som
är beställare och till vem.

-

Styrelsen beslutade att utbetala milersättning på 15 kronor/mil för
servicekörning med privat bil på Swecup och etapplopp jfr. tidigare år.

-

MTB SM läggs inn i tävlingskalendern

-

Johan Svensson har önskemål om att få startavg till MTB lopp i Vårgårda
(UCI lopp), samt ett GP lopp som inte var i tävlingskalendern betalad av
klubben. Mikael checkar med Lekman om tidigare dialog med cyklisten.

12 Nästa möte
-

Måndag 20 augusti kl 17, Hotell Continental, Patrik bjuder på fika.

13 Mötets avslutande
-

Ordförande förklarade mötet avslutat.

……………………………………..
Justeras
Ordf. Mikael Jersby

…………………………………….
Vid protokollet
Bjørn Madsstuen

