Styrelsemöte 1, verksamhetsåret 17/18 Stockholm West Squash Club

Plats: Komethallen
Tid: Söndag 10 september 17:00

Dagordning
1) Mötets öppnande
Ordförande Martin Wiklund förklarade mötet öppnat
2) Antecknande av närvaro
Närvarande:
Martin Wiklund
Joakim Sundqvist
Peter Hernberg
Stefan Törnstrand
3) Val av justerare
Peter Hernberg utsågs till justerare av protokollet.
4) Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes i sin helhet.
5) Senaste mötesprotokoll
Årsmötets protokoll som inte var färdigt vid denna tidpunkt.
6) Idrottslig verksamhet
a) Serielag – ledare och spelartrupper, organisation vid hemmamatcher.
Lagledarna ansvarar för att ta ut lagen samt ser till att hallen bokas för de matcher som vi har
på hemmaplan. Lagledarna stämmer även av med klubbmedlemmarna för att se vilka som
kan tänka sig att spela i årets seriespel. Vi ska även försöka ändra bokningen i hallen från 1218 till 12-17 för att få ner kostnaderna för hemmamatcherna.
Actions:
Dan och Stefan ser till att bokningen för hemmamatcherna är mellan 12 och 17.
b) Träningar med tränare
Martin har tagit kontakt med ett flertal tränare och Pieter Sjösten har gått med på att ställa
upp en gång i månaden för 800 kr/timme. Den avgiften delas av de som är intresserade av att
delta på dessa pass med, klubben bidrar inte med några pengar till det.
Actions:

Säkerställa att vi har ett underlag för att gå vidare med tränarledda träningar, detta gör via
bokat.se.

c) Utveckling av spelkvällarna
Mötet beslutade att vi ska ha en tydligare uppdelning på klubbkvällarna och endast upplåta
den sena tiden till träning för de som ska spela seriespel. Vi ska även försöka få till så att de
mer erfarna spelarna hjälps åt att ställa upp på 1:a passet och hjälpa till och
instruera/coacha. Vi satte även som ambition att försöka anordna mini-tävlingar på
klubbkvällarna.
Actions
Kontakta de mer erfarna spelarna och försöka få de att ställa upp som ”mentorer” på det
första passet och hjälpa till och utveckla de mindre erfarna spelarna.
d) Tjejverksamhet och juniorverksamhet
Mötet beslutade att avvakta med junior-satsningen till efter nyår men kommer gå vidare och
undersöka intresset bland sambos/fruar och de tjejer som spelar i korpen för att dra igång
ett damlag.
Actions:
Martin/Joakim skickar ut en förfrågan via bokat.se för att samla in namn på de tjejer som
eventuellt skulle kunna vara intresserade av att börja spela.
e) Marknadsföring i hallen
Mötet beslöt att undersöka om vi kan sälja reklam på plåten inne på banorna. Vi ska även
försöka sätta upp mer lappar/planscher i hallen för att marknadsföra oss. Det föreslogs även
att vi ska bjuda på kaffe i samband med våra hemmamatcher för att locka mer folk till
matcherna.
Actions
Peter tar kontakt med hallen angående reklamplats.
f)

Idrottslyftet och möjligheter till rekrytering
-

7) Ekonomi
a) Övergripande om ekonomin och diskussion om årsavgifter mot bakgrund av medlems
bemötande. Fördelar med medlemskap. Kostnad och intäktsanalys
Mötet beslutade att klubben kommer att godkänna att man betalar in 200 kr istället för 400
kr i medlemsavgift. VI kommer dessutom att be seriespelarna att bidra med 550 kr för att
täcka in de kostnader som seriespelet tillför.
Actions:
b) Sponsorer och sponsoransvarig

Inget beslut togs om att utse någon ansvarig, dock har Martin ställt frågan till ett antal
spelare i klubben om möjligheten till sponsring via deras företag.
Actions:
Skicka ut förfrågan via bokat.se så vi får tag på den person som via enkäten sa att den
kunde tänka sig att ställa upp som sponsoransvarig.
c) Överlämning från Dan och Johan till Peter
Planeras att ske den 12/9 2017
8) Formfrågor för föreningen
a) Beslut om närvaro vid Föreningsutvecklingshelg november
Alla i styrelsen kommer att delta.
b) Ambition om att förändra stadgarna och bokföringsår
Styrelsen har som ambition att bryta räkenskapsåret så att det bättre följer säsongen, d.v.s 1
Juli – 30 Juni.
9) Avrapportering från Svenska och Östsvenska Squashförbundet
Inget att rapportera. Svenska förbundet anordnar en arbetsdag i oktober som Martin kommer att
delta på.
10) Övriga frågor
Mötet beslöt att anordna en middag i samband med vm-finalen den 17:e december. Vi pratade
även om att försöka få liv i stegen men landade inte i något konkret.
Actions:
Martin undersöker om vi kan få plats på någon O´learys som kan visa matchen. Samt eventuellt
att anordna någon intern tävling innan.
11) Nästa möte
Sker under helgen för föreningsutveckling, 21-22/11 2017
12) Mötets avslutande
Ordförande Martin Wiklund förklarade mötet avslutat.
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