Protokoll
Falu IK Skidklubb
Dalahusstugan
2017 09 19 kl. 18.30-20.30
Närvarande: Mårten, Mikael, Tobias, Viktoria
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Mötesordförande: Mårten
Sekreterare: Viktoria
Justeringsmän: Mårten och Micke
Agendan fastställdes
Föregående protokoll lades till handlingarna.
Inför årsmötet
 Stora Ensohusets konferenslokal ä r bokad.
 Ingela sköter lunchen.
 Malin ska kontakta revisorerna inför årsmötet.
 Valberednings arbete pågår.
Hemsidan
 Kenneth rapporterade från upptaktsträffen med ledarna. Den genomgång han höll i
om hur man lägger in data i FIK-kalendern för ledarna gick bra och uppdatering av
kalendern ska snart komma igång.
 Kontaktinformation till styrelsen, ledare och för att nå föreningen med övriga frågor
skall uppdateras.
Stångtjärnsstugan
Inga pengar från Stångtjärnsstugan har kommit från Friidrotten. Förrådet är heller inte tömt
av oss. Mårten tar kontakt med Per-Lennart och lägger upp en plan för det som åsterstår.
Målhuset
Mårten kontaktar Tomas Färlin för frågan om han vill vara ansvarig för att användningen av
målhuset sköts. Bokningskalender ska upprättas på hemsidan och koden bytas.
Spårkort
Inget nytt fanns att rapportera om Spårkort och överenskommelse med kommunen.
Rapport från verksamheten.
a. Ledarkickoffen är nu genomförd och blev lyckad. Upptaktshelgen för alla skidåkande barn
och ungdomar planeras och står för dörren.
b. I morgon, 20/9 visas kläder för medlemmarna i Målhuset och webshopen öppnar.
Ett antal sponsorer är vidtalade många av dem har tackat ja till att få finnas med på våra
överdragskläder. (Alla vidtalade är inte klara med sina interna processer för beslutsfattande.)
Styrelsen konstaterar att det finns frågor kring hur sponsorernas loggor ska kunna exponeras
i framtiden. Två exempel på frågor är 1. Kan vi tillsammans med sponsorerna göra mer för att
loggor och produkter ska kunna exponeras på lämpligt sätt. 2. Vad ska inkomsterna från
sponsorerna subventionera, kläder, utrustning, läger?
c. Skidspelsföreningen
Årsmöte den 26/9. Falu IK Skidklubb lämnar ingen motion för årsmötet att behandla.
d. Inget nytt rapporteras angående Lilla Skidspelen 2018
e. Dalarnas Skidförbund
Årsmöte den 5/10. Falu IK Skidklubb lämnar ingen motion för årsmötet att behandla.
f. Kenneth informerar om att Albert, Matilda, Harald, Rasmus och Hanna kommer att åka
som juniorer i år.
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12. Övriga frågor
a. Stefan letar vidare efter lämpliga Easy-Up tält för vallning under tävlingar. Kostnaden kan
ligga på 3 000 - 4 000 kr.
b. FB-sidan är under utveckling.
c. Skidting del 2
Någon från klubben borde medverka under skidtinget frågan ej klar.
d. Medlemskväll på Intersport 25/10.
13. Nästa möte
10 oktober kl. 18.30 – 20.30 i Målhuset.

Vid protokollet

Justerat

Viktoria Alvolin

Tobias Jönsson

Mikael Löfgren
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