Protokoll nr. 4 fört vid CK Bures styrelsemöte 2017-09-10
Närvarande:
Ordf. Mikael Jersby
Kassör. Marianne Holmgren
Bjørn Madsstuen
Johan ” Totte” Larsson
Andreas Nilsson
Magnus Dahlblom
Magnus Bengtsson
Patrik Larsen

MJ
MH
BM
JL
AN
MD
MB
PL

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

Hallands Idrottsforbund/SISU
Idrotts- och fritidsnytt

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

330.945
200.636
149.645
138
681.364

6. Cykelkläder v/Göran
-

-

Göran Hellberg presenterade olika alternativ för vinterkläder och
sommarkläder. Styelsen beslutade att Cykelmagneten v/Göran tar fram en
kollektion Bure vinterkläder från Giessegi med leverans senast sista
januari 2018. För cyklister som har behov innan den tid har
Cykelmagneten ett bra erbjudande på alternativa vinterkläder under
klubbkvällen 28 september.
Göran tar fram ett förslag med sommarkläder från Giessegi som kan
erbjuda billigare kläder än Pearl Izumi. Vi har kvar möjligheten att beställa
proserien från Pearl Izumi.
MJ ansvarar för att ansöka om dispens till SCF för att använda den gamla
klubbtröjan även for sesongen 2018.

7. Träning
-

-

-

Ungdomsgruppen har fått in många nya yngre cyklister.
Tävlingsgruppen ska ha möte vecka 40 för att planera säsongen 2018
Styrelsen beslutade att lägga in säsongavslutningstävlingen på Jylland i
tävlingsprogrammet.
Styrelsen beslutade att lägga in tävlingarna i Cross Cupen samt Swecup
cross i tävlingsprogrammet. Tävlingsavgift betalas av klubben för alla
tävlingar. Milärsättning utbetalas bara till ”närtävlingarna” typ 15 mil från
Halmstad som, Göteborg, Helsingborg och Malmö.
Ordlyden i ledarguiden i samband med milersättning privatbil/klubbuss
ändras.
Förslag på att dela upp dagens tävlingsprogram i ett tävlingsprogram lvg,
ett motionsprogram, ett MTB program och ett Crossprogram.
Styrelsen beslutade att förlänga samarbetet med Glenn Magnusson för
ytterligare ett år. Bjørn tar kontakt och ber om ett program för juniorerna,
men med tillägg för elitcyklisterna. Kostnad estimerad till 10.000.
Bjørn informerade om erbjudande från Hampus Anderberg om att hjälpa
till med treningsprogram, föreläsningar mm mot en ersättning. Styrelsen
är positiva till förfrågan och har önskemål om att få till ett samarbete. Ser
dock ett problem med utbetaling av ersättningen. Bjørn tar kontakt och får
klarhet i priser mm.
Magnus D. informerade om att han kan tänka sig att ha ansvaret för ”den
snabba gruppen” i ungdomsgänget.

8. Höstläger
-

Tränargruppen planerar att ha ett höstläger på hotell Riviera sista halvdel
av november.

9. USM 2017

-

Björn informerade om genomförandet och det ekonomiska resultatet från
USM 2017.

10. Info om SM 2018
-

Mikael informerade om vad som hänt runt ett möjligt SM i Båstad 2018.
Jonas Lekman har varit på möte med kommunen och de är positiva till ett
SM arrangemang i kommunen. Det diskuterades hur många i CK Bure som
krävs för att genomföra arrangemanget. Ett 30 tal i ledande funktioner
samt ett stort antal ”vanliga” funktionärsuppgifter är ett minimum. Om
styrelsen kommer fram till att vi kan ta på oss arrangemanget, vill klubben
ha en garanti från kommunen på att vi har en vinst på kr. 300.000

11. Mallorca 2018
-

-

Mikael informerade om Mallora 2018. Klubben måste vara trygg på att
resan inte organiseras på så sätt att den faller under resegarantifonden.
Magnus B. informerade om hur de olika delarna har blivit bokade tidigare.
Styrelsen beslutade att bidrag till träningsläger på Mallorca under påsken
eller sportlovet ska få kosta max 130.000. Tränargrupperna återkommer
till styrelsen med vilka cyklister och tränare som de anser bör få bidrag.
Bidragets storlek beror på antalet deltagare, men blir inte större än
7000/3500 för junior, elit/ungdom, tränare.
Ungdomsturen blir troligen i perioden 30.3 – 8.4 beroende på flygpriser.
Motionsturen blir 13.4-23.4
Tävlingsgruppen återkommer med önskemål efter vecka 40.

12. Ergometercyklar
-

Styrelsen beslutade att beställa 5 stk nya ergometercyklar. MJ har fått pris
från Sportsson, men frågan går först till Cykelmagneten om han kan och
vill leverera cyklarna. Pris är kr. 11.800 pr cykel fritt leverat. Klubben har
fått bidrag från Idrottslyftet på 20.000 och styrelsen beslutade att 11.800
ska användas som finansiering av en av cyklarna.

13. Nya medlemmar
-

Motion:
Lars-Åke Johansson
Jonas Henningson
Magnus Berntsson
Anton Myte
Alf Lingmerth
Michael Henriksen
Sabina Tandrup
Anders Thorsell
Jörgen Westman

Tony Pettersson
Lotten Olsson
Erik Palmkvist
Maria Moberg
Madeleine Stenberg
Görgen Jönsson
Eeva Rumpunen
Anna-Maria Sankari Ho
-

Licenser
Robin Berggren
Vilgot Hansson

-

Familj
Sigge Nelson (Jonas Nelson)
Fredrik Pettersson
Jessica Pettersson
Jesper Pettersson (Junior)
Simon Pettersson (ungdom)
Alexandra Pettersson (ungdom)
Karolina Reinhold
Vilgot Reinhold (ungdom)
Kajsa reinhold (ungdom)
Björn Jönsson
Therese Jönsson
Max Jönsson (ungdom)
Filip Jönsson (ungdom)

-

Ungdom
Alexander Jaisujarit
Linda Ceimertz (familj Peter Ceimertz)
Hugo Sten
Anton Bristav

14. Övriga frågor
-

Styrelsen beslutade att ha städdag i klubblokalen, garaget och Slottsmöllan
söndag 8. Oktober kl. 10. Det är behov för 15-20 personer.
Styrelsen beslutade att ansöka om att få en fana.
Beslut om kostnader för chip samt förnying av chip tas på nästa
styrelsemöte.

15. Nästa möte
-

Söndag 8 oktober kl 17 i klubblokalen. Totte bjuder på fika.

16. Mötets avslutande
-

Ordförande förklarade mötet avslutat.

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

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

