Protokoll nr. 6 fört vid CK Bures styrelsemöte 2017-11-12
Närvarande:
Ordf. Mikael Jersby
Marianne Holmgren
Bjørn Madsstuen
Mats Carlsson
Johan ” Totte” Larsson
Magnus Dahlblom
Patrik Larsen
Andreas Nilsson

MJ
MH
BM
MC
JL
MD
PL
AN

1. Ordförande förklarade mötet öppnat.
2. Dagordningen godkändes.
3. Föregående mötesprotokoll godkändes.
4. Inkomna skrivelser.
5. Rapporter.
Ekonomisk rapport
Bank
Postgiro
Postgiro HL
Kassa
Summa

330.945
100.812
49.644
138
481.539

6. Träning
-

Ungdomsgruppen har löpning och ergometer med många ungdomar.

-

Juniorgruppen har träningspaus i november.

-

Tävlingsgruppen kör ergometer 2 gångar i veckan

-

32 gruppen har distansträning på lördagar och ergometerträning drar
igång vecka 48.

-

Motionsgruppen har träning 6 dagar i veckan.

7. Hallandsloppet
-

Information och genomgång av punkter från Magnus Svensson som
godkändes.
Behov av ny banansvarig. En forfrågan läggs ut på FB.
Behov av ett nytt ”Buretält”. Bjørn kollar pris med Sign Solution som har
levererat tidigare.

8. Info om SM 2018
Mikael informerade om det senaste från Båstad.
-

Avtal med Land&Hav samt SCF är signerade. SCF får alla
anmälningsavgifter. CK Bure får 300.000:- från SCF. Land & Hav står för
alla kostnader med tävlingarna.
Ett banalternativ för linje- resp tempobana är framtagen och diskuterad
med polis och Båstad kommun.
Tävlingsutkast med tävlingar tisdag-söndag vecka 25.
Kennet Simonsson blir chefskommisarie.
Nästa punkt blir att rekrytera alle huvudansvariga för tävlingarna.

9. Mallorca 2018
-

Mikael informerade om Mallora 2018.
Ungdomsgruppen åker på påsk
32 gruppen och motion åker 13 resp 15 april i 10 dagar.
Juniorerna osäkra på om det blir träningsläger på sportlovet på Gran
Canaria och tävlingar i Belgien på påsk, eller träningsläger på Mallorca på
påsk.

10. Juniorer 2018
-

Magnus Dahlblom presenterade ett önskemål att ta in 2-3 juniorer från
andra klubbar för att få ett starkare juniorlag att tävla utomlands med. Det
blev diskuterat fördelar och nackdelar med detta. Klubben går vidare med
de egna juniorerna.

-

Magnus Dahlblom presenterade ett önskemål från Hjalmar Klyvare att få
tävla för CK Bure 2018 då han är ensam i Trosabygdens
Orienteringsklubb. Det blev diskuterat om han ska få dispens från
Verksamhetsplanen när det gäller ersättning då han inte deltar i den
dagliga verksamheten. Styrelsen beslutade att ge dispens med
röstsiffrorna 5-2 och en nedlagd röst.

11. Veckobrev/program
-

Mats Carlsson önskar feedback från alla grupper til veckobrevet. Idag är
det bara Ulrika i ungdomsgruppen som alltid levererar information.
Styrelsen sätter stort värde på veckobrevet och anser att det är ett fint
reklamfönster utåt för vår förening. Alla grupper ska bidra mer med bilder
och information till veckobrevet.

12. Hiviz kläder/detaljer
-

Mats Carlsson såg cyklister på Mallorca med hiviz strumpor och handskar.
De syntes väldigt tydligt. Kan Göran på Cykelmagneten ta fram något
liknande för att vi ska synas bättre i trafiken? Mikael hör med Göran.

13. Nya medlemmar
-

Motion
Thorvald Andersson
Fredrik Pierr
Alrik Pettersson

-

Licenser

-

Familj

-

Ungdom
Hampus Hellsten

14. Övriga frågor
-

Bjørn informerade om att ansökan om medel från idrottslyftet till
hjärtstartare samt kurs i hjärt och lungräddning är inlämnad.
Ny hemsida måste tas fram. Styrelsen fann det naturligt att vi använder
oss av möjlighetarna på Idrottonline. Vi måste finna en ny ansvarig för
hemsidan.
Klubben har fått bidrag från Idrottslyftet med 12.000+20.000 till inköp av
ergometercyklar. Klubben har inför vinterträningen köpt 5 nya

ergometercyklar. Styrelsen beslutade att köpa ytterligare 2
ergometercyklar. Mikael beställar hos Sportsson.
15. Nästa möte
-

Söndag 17 december kl. 17 i klubblokalen.

16. Mötets avslutande
-

Ordförande förklarade mötet avslutat.

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

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

