Protokoll nr. 5 fört vid CK Bures styrelsemöte 2017-10-08
Närvarande:
Ordf. Mikael Jersby
Bjørn Madsstuen
Johan ” Totte” Larsson
Magnus Dahlblom
Patrik Larsen
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1. Ordförande förklarade mötet öppnat.
2. Dagordningen godkändes.
3. Föregående mötesprotokoll godkändes.
4. Inkomna skrivelser.
-

Hallands Idrottsforbund/SISU

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

330.945
206.458
149.645
138
687.186

6. Träning
-

Ungdomsgruppen startade vecka 40 med löpning och ergometer.
Övriga grupper har träningspaus.

7. Höstläger
-

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

8. Info om SM 2018
-

Mikael informerade om det senaste från Båstad. Genomgång av första
avtalsutkast mellan företaget Land och Hav och CK Bure med
kommentarer.
Genomgång och kommentarer från första utkast avtal mellan SCF och CK
Bure.
Genomgång av möjlig tävlingsorganisation
Åsiktsutväxling, Mikael positiv, övriga mer eller mindre negativa till
arrangemanget. Behov för mer information om hur många i klubben som
vil engagera sig och ta ett huvudansvar. Mikael skickar ut förfrågan på
mail och facebook.

9. Mallorca 2018
-

Mikael informerade om Mallora 2018. Han kommer att preliminärboka
hotell, flygresor med SAS-sportresor och Norwegian. En i varje grupp blir
ansvarig för rumfördelning inom gruppen. En tar ansvar för offert transfer
Sverige. En tar ansvar för offert transfer Mallorca.

10. Nya medlemmar
-

Motion

-

Licenser

-

Familj

-

Ungdom

11. Övriga frågor
-

Peter Olsson är nyckelansvarig och han har inga fler nycklar kvar. En
genomgång av utlämnade nycklar. De som inte är tränare eller är
huvudansvariga vid arrangemang lämnar tillbaka sin nyckel. Om det är
behov för fler nycklar beställs dessa hos Copydax.

-

-

-

Beställningdatum för klubbkläder är:
12/10-2017: Vinterkläder
15/12-2017: Sommarkläder beställing nr. 1
15/3-2018: Sommarkläder beställning nr. 2
Höstläger Båstad 18-19/11. Ingen rabatt för tränarna
Chip: Nya chip har en årskostnad. Styrelsen diskuterade om klubben ska
stå för årskostnaden. Bjørn kollar om ett chip vars avgift ä betalad för 5 år
kan byta cyklist, samt kollar med Marianne med arbetsbörda för
administration. Återkommer på nästa möte.
Marianne informerar om at klubben måste få ny hemsida. Bjørn hör med
Cecilia Losvik om hun vill vara ansvarig.

12. Nästa möte
-

Söndag 12 november kl. 17 i klubblokalen.

13. Mötets avslutande
-

Ordförande förklarade mötet avslutat.

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

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

