Protokoll nr.7 fört vid CK Bures styrelsemöte 2016-11-07
Närvarande:
Ordf. Magnus Svensson
Kassör. Marianne Holmgren
Bjørn Madsstuen
Jonas Lekman
Andreas Nilsson
Anders Wichtel
Mats Carlsson

MS
MH
BM
JL
AN
AW
MC

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

Hallands Idrottsforbund/SISU
Idrotts- och fritidsnytt
SCF nyhetsbrev GANBARIMASU

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

327.392
83.185
131.981
138
542.696

Övriga rapporter:
Jonas L. informerade om att han har haft möte med Scandinavian Resort och
att de har önskemål om att vidareutveckla satsningen som cykelresort.

6. Träning
-

Juniorerna har vila i november, inväntar nytt program från Glenn och
synkar med tävlingsgruppen.
Tävlingsgruppen har haft vila och drog igång träningen i dag. Har haft
kick-off och samlat gruppen. Skisserat träningsprogram fram til Mallorca,
en ansvarig tränare varje vecka som meddelas i veckobrevet på FB.
Motion hade 22 stk på kick-off. Många på ergometerträningen, 4-5 på
utecyklingen. Bra respons från deltagarna som gått tränarkursen.
Ungdomsgruppen kör löp och ergometerträning med många ungdomar.
Undoms-junior-u23 har sosial kväll på Mässen LV6 fredag 11 november.
MTB kör söndagar med olikt deltagarantal beroende på väder.

7. Mallorca 2017
-

-

Magnus B. och Jonas L. arbetar med att sy i hop flyg och hotell till ett
vettigt pris. Allt är dyrare i år då påsken kommer sent. Ungdomstur
troligtvis 8-17 april. Tävlingsgruppen kan komma att åka ner några dagar
tidigare. Motion 11-20 april.
Styrelsen beslutade att klubben ger bidrag som för 2016-års resa, dvs kr.
3500 till ungdom från 13 år till 16 år, samt tränare/ledare. Kr. 7000 till
junior/U23.
Efter önskemål från motionsgruppen diskuterade styrelsen möjligheten
att ha Anders Palmay med som betald ledare med tillgång till servicebil.
Styrelsen beslutade i nuläget att inte erbjuda det pga kostnaderna.

8. Juniorer 2017
-

Magnus S. informerade om at det kommer att hållas ett informationsmöte
med juniorerna och deras föräldrar i sluten av november. Då skal de
presenteras en säsongplan samt vad Cykelmagneten kan erbjuda av
utrustning och till vilket pris. Styrelsen är i positiv till att bidra ekonomiskt
för tävling/träning utomlands. Magnus S. återkommer till styrelsen längre
fram.

9. Tävling 2017
Magnus S. skriver ansökan om seritävlingar till Länsstyrelsen
Bjørn M. väntar på svar på förfrågan till Falkenberg CK om ett samarbete
och är ansvarig för att finna datum och ansöka om tillstånd hos
Länsstyrelsen
10. Nya medlemmar
- Motion:
Håkan Andersson

11. Övriga frågor
-

Årsmötet hålls söndag 5 mars 2017
Mats C. framförde önskemål om ljuddämpande åtgärder i klubblokalen.
Han ber om tips på klubbens FB-sida från medlemmarna.
Det blev framfört irritation från flera grupper att klubbens cyklister i
många fall väljer att träna med Cykelslang CC framför med CK Bure när
båda har träning samtidigt. För att alla ska bli bätre och hjälpa varandra
uppmanas klubbens medlemmar att bidra i klubbens dagliga verksamhet.

12. Nästa möte
-

Måndag 5 december kl. 19.15 i klubblokalen. Michael J. bjuder på fika.

13. Mötets avslutande
-

Ordförande förklarade mötet avslutat.

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

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

