Protokoll nr.6 fört vid CK Bures styrelsemöte 2016-10-10
Närvarande:
Ordf. Magnus Svensson
Kassör. Marianne Holmgren
Bjørn Madsstuen
Jonas Lekman
Andreas Nilsson
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1. Ordförande förklarade mötet öppnat.
2. Dagordningen godkändes.
3. Föregående mötesprotokoll godkändes.
4. Inkomna skrivelser.
-

Div. Inbjudningar cykeltävlingar
Idrotts- och fritidsnytt
SCF nyhetsbrev

5. Rapporter.
Ekonomisk rapport
Bank Fast ränta
0
Bank
327.392
Postgiro
157.256
Postgiro HL
131.981
Kassa
138
Summa
616.767

6. Träning
-

Alla grupper har haft uppehåll förutom MTB. Ungdomsgruppen startade
träningen vecka 40. Tävlingsgruppen startar vecka 46.
Juniorerna har ingått samarbete med Glenn Magnusson som ska lägga upp
träningen för gruppen. Första träffen i går med Glenn.

7. MTB Banen
-

Styrelsen beslutade att inte täckna arrendeavtal med kommunen. MTB
sektionen använder grusgropen på träning och markerar ut en slinga.

8. Tävlingar
-

Magnus S. har varit i kontakt med länsstyrelsen med frågan om ett
tillstånd för alla serietävlingar. Juristen kunde inte ge svar så vi testar med
en ansökan.
Styrelsen beslutade att satsa på en tävlingshelg med två tävlingar. Ett GP
på motorbanan i Falkenberg och ett linjelopp på SM banan. Bjørn tar
kontakt med Falkenbergs Cykelklubb och frågor om de har planerat att
arrangera ett GP lopp. Om inte så arrangerar vi. Bjørn hittar datum
(preliminärt augusti) och är ansvarig för ansökan.

9. Nya medlemmar
-

Motion
Stefan Lindkvist
Linus Karlsson
Thomas Pettersson
Roger Pettersson
Per Jangen
Daniel Sjödin
Peter Persson Hörby
Martin Kempny
Christian Calvert
Johan Lundgren
Jonas Malmgren

11.

Övriga frågor
-

-

Hallandsloppet arrangeras 6 maj 2017 för att inte krocka med Youth Tour i
Danmark för ungdom och juniorer.
Juniorerna önskar möjlighet att åka på läger eller köra tävlingar i Belgien.
Magnus S och Bjørn gör en årsplan till nästa möte. Önskemål om ett bidrag
i storleksordningen 50.000:- för att fritt användas i juniorsatsningen inkl
Max Olsson (U23). Frågan kommer som egen punkt på nästa möte.
Jonas L. informerade om att vi troligen byter klädleverantör från Kalas till
Pearl Izumi genom Cykelmagneten.
Bjørn tar kontakt med valberedningen (Peter Olsson och Jonas Cedås) med
information om vilka som är på val på inför årsmötet. De som är på val tar
kontakt med valberedningen.
På tränarmötet kom olika förslag till Roddarns hederspris. Styrelsen
beslutade att innstifta ett nytt vandringspris ”Årets Bureit”. Första
prisvinnare blir Mats Carlsson. Statuter för priset kommer.

12. Nästa möte
-

Måndag 7 november kl. 19.15 i klubblokalen. Michael bjuder på fika.

13. Mötets avslutande
-

Ordförande förklarade mötet avslutat.

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

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

