Protokoll styrelsemöte med Hallands Skidförbund – datum: 2016-08-29
Hyltebruk-Örnvallen
Närvarande: Fredrik Bergström, Stefan Gunnarsson, Peter Aronsson, Marie-Louise Nilsson
Mötet öppnades. Ordföranden Fredrik Bergström hälsade alla välkomna och förklarade
mötet öppnat.
Marie-Louise Nilsson valdes som sekreterare
Protokolljusterare: Stefan Gunnarsson och Peter Aronsson
1. Föregående protokoll:  Togs upp och godkändes
2. Ekonomi och budget. God ekonomi, det går ej åt så mycket pengar. Faktura för
boendet i Grönklitt 1-4/12 är betalt.

3. Längd:
Boende i Grönklitt bokat och betalt. Måste ut med info i september till klubbarna.
Stefan har kollat med Asige buss som kan köra. Han kollar med Magnus J först och
bokar sen. Kostnad för lägret 800 kr för ungdomar och 1200 för övriga.
Längdkommitémöte 19/9 kl 18.30 i Friskusstugan, Varberg. Bla ska tävlingsprogram
göras.
Vi diskuterade barmarksträff men inget bestämdes.
Peter ska kolla med Fredrik Finnskog om att ev ha en utbildning i styrka för skidåkare.
Vi diskuterade marknadsföring av skidsporten till skolorna. En Alla-på-snö dag med
gemensam marknadsföring i hela länet? Prova-på tillsammans med instruktör och
förening. Fille kollar med Viktor om han har någon idé hur vi kan lägga upp det.
Alpint: Ingen representant.
4. Tidtagningssystem: Offert har kommit från Team Sportia på EMIT system. Kostnad på
ca 150000 med 100 chip. Fille kollar vad “hyra av Emi-tag 15 kr/dag” innebär samt
varvningsdisplay. Hur ska detta system administreras och vilka avgifter ska gälla?
5. Hemsidan: Fredrik kollar med Ulrika eftersom han inte kan kommer åt allt.
Viktor/Fille är ansvariga för hemsidan.

6. Årsmöte: Den 17/10 kl 18.30 i Ullared. Fille kollar med Klas Åkerberg som
mötesordförande. Ska försöka få dit någon som visar och presenterar EMIT. Fille kollar
med Petter på Team Sportia.
Peter kollar med Fredrik Finnskog.
Verksamhetsberättelse.

7. Övrigt:
Svenska Skidförbundet har förbundsmöte i Serneke Arena, Göteborg, den 22-23/10.
Sista anmälningsdag 29/9. Vem vill/kan åka?
8. Mötet avslutas

______________________________
Ordförande Fredrik Bergström

____________________________________________________________
Justerare Stefan Gunnarsson

Justerare Peter Aronsson

