Styrelsemöte passklubben 4 okt
Hemma hos Göran Fernsund
Närvarande: Göran Fernsund, ordförande, Josefin Hallerby Häggberg, sekreterare, Ante Eklund,
suppleant, Emelie Althén, kassör, Elsa Mandal, suppleant

§1 Mötets öppnande: Göran förklarar mötet öppnat

§ 2 För att justera protokollet valdes Elsa Mandal

§3 Föregående protokoll. Ante noterade att vi inte hade skrivit något om passchampionatet. Göran
föreslog att vi skulle ta upp det under övriga frågor.

§4 Ekonomin: Tävlingen 11 sept gav 76888 i vinst varav 50% går till Toftinge. Den här tävlingen
gav lite mindre i vinst eftersom en del bara betalade 500 kr. Veterinären var lite dyrare den här
gången. Klubben har nu ett kapital på : 19800kr. 12000kr har sponsorerna bidragit med. Därav har
4000 gått till datorn och första tävlingen som gick 6000kr back. Vi har fått 5350 kr i
medlemsavgifter i från SIF. Vi har sålt 20 tröjor och gått + på alla tävlingar utom den första.
Cafeterian: Vi är för att Gladurs ungdomar ska fortsätta ha fikat men att vi ska styra upp
funktionärsfikat bättre. Vi kommer att dela ut ca 20 funktionärsbiljetter till reducerat pris.

§5 Föreläsning med Thorvaldur Árnason. Emelie har tagit fram ett blad med information som ska
läggas ut på hemsidan och på FB. Göran pratar en stund innan och presenterar Thorvaldur.
Emelie lägger ut info om hur man registrerar medlemsskap på hemsidan så fort hon kan.

§7 Medlemmar 2017. From nästa år ska medlemsavgifterna betalas in på "idrott online". Göran
kollar med RF hur Skeid får inloggningsuppgifter.

§8 Sponsorer 2017: Ska vi satsa på att ha två typer av sponsorer. En som betalar 2000kr och får
komma med på hemsidan och 4000kr för de som dessutom vill vara med på t-shirten. Emelie
lägger ut på hemsidan info om detta. Likadan t-shirt nästa år men med nya årtalet. Emelie mailar
sponsorerna och tackar för året och informerar om sponsorskap för nästa år. Sponsorerna erbjuds
en biljett till Thorvaldurs föreläsning.

§9 Josefins reflektioner: Högtalare mot ovalbandesidan. Göran kollar med Micke.
Prisrosetter: Styrelsen beslutade att kolla upp kolla upp pris för att köpa in ett lager prisrosetter.
Vatten: Till nästa år ska vi se till att det finns vatten vid starten( dunk muggar soppåse)
Anmälningar: Vi ska satsa på att ansluta oss till Icesale.

§10 Tävlingsåret 2017: April, maj, juni, sept. 9 april söndag heldag kickoff, 9 maj kvällstävling, 6
juni nationaldag flexibel tid, 10 sept söndag heldag avslutning med prisutdelning. Passcupen - två
tävlingar räknas med för cupen.

§11 Styrelsen beslutade att årsmötet blir: 19 feb kl 15.00

§12 Styrelsen diskuterade att arrangera en Gummikurs i slutet av mars.
§13 Nästa möte: 4 dec kl 12.00 på Agersta
§14 Göran förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Josefin Hallerby Häggberg
Sekreterare

Justeras:

Göran Fernsund
Ordförande

Elsa Mandal
Suppleant

