Protokoll nr.4 fört vid CK Bures styrelsemöte 2016-08-08
Närvarande:
Ordf. Magnus Svensson
Kassör. Marianne Holmgren
Bjørn Madsstuen
Mikael Jersby
Mats Carlsson

MS
MH
BM
MJ
MC

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

Info från High Five om aktiviteter.

5. Rapporter.
Ekonomisk rapport
Bank Fast ränta
0
Bank
327.394
Postgiro
389.352
Postgiro HL
131.981
Kassa
138
Summa
848.864
-

Intäkterna från USM/VSM är bokförda men få av kostnaderna.

6. Träning + tävling
-

Stort ungdomsgäng på träningarna fast det är sommarlov. Träningen fram
mot USM har gått bra.
Tävlingsgruppen har tränat med fokus på VSM.
Motionsgruppen håller igång med 8-10 stycken på tisdags och torsdags
träningarna, fler i helgen. Sofie flyttar och det är ingen tränare i klubben
till M25. 31 cyklister har deltagit på motionsgruppens intropass under 4
tillfällen under våren/sommaren med flera nya medlemmar som resultat.
Bra initiativ.

7. USM/VSM
-

BM gjorde en sammanfattning av ett USM/VSM som blev en succé både
organisatoriskt så väl som sportsligt för klubben. CK Bure blev bästa USM
klubb med över dubbelt så många poäng som tvåan. Styrelsen diskuterade
förbättringspotential till nästa tävling. Styrelsen har som mål att bjuda alla
funktonärer på ett ”Tack för hjälpen”-arrangemang. Olika alternativ
diskuterades. Preliminärt resultat på 40.000-50.000. Vi hade en incident
men en lånebil, oklart om det blir försäkringsärende och egenandel att
betala för klubben. Denna är ej medräknad i det preliminära resultatet.

8. Nya medlemmar
-

Motion
Mathias Ekeroth
Daniel Gustafsson

-

Licenser
Lars Johansson

-

Ungdom
Amanda Gottfridsson

-

Familj

9. Övriga frågor
-

18 September, städning av Slottsmöllan istället för träning.
Styrelsen beslutade att betala kostnaden för hyrradio under U6.
Inför 2017 års verksamhetsplan, se över policy för ersättningar.
Förslag att icke licensierade, betalande medlemmar som var funktionärer
på USM/VSM får fri startplats i Hallandsloppet 2017. Beslut tas på mail
med övriga i styrelsen som inte var på mötet.

10. Nästa möte
-

Måndag 5 september kl. 19.15 i klubblokalen. Michael bjuder på fika.

11. Mötets avslutande
-

Ordförande förklarade mötet avslutat.

……………………………………..
Justeras
Ordf. Magnus Svensson

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

