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Protokoll vid styrelsemötet den 11 Januari 2023 
 
Plats:  Stridbecksliden  
 
Närvarande Christer Oskarsson Ordförande 
   Kristina Persson Sekreterare 
   Joakim Gustafsson Ungdomskommittén 
   Jan Olof Svensson           Arrangemangskommittén 
   Oscar West Valberedningen samt träning och tävlingskommittén  
   Lotta Enberg  Marknadskommittén 
   Ingolf Bengtsson              Kassör   
 
 
§ 1  Mötet öppnades 
  Ordförande öppnade mötet. 
   
§ 2  Dagordning  
   Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen. 
 
§ 3  Val av justeringsperson 
  Styrelsen beslutade att utse Oscar West till justeringsperson. 
§ 4  Valberedningen 
 
  Valberedningen informerar att de arbetar aktivt med att rekrytera nya förtroendevalda.  

Johan Davidsson är tillgänglig för ungdom, Dan Sjöholm är tillfrågad om posten ordförande i 
arrangemangskommittén. Lovisa är tillgänglig för marknad. Ingen är dagsdatum tillgänglig som 
sekreterare. Valberedningen ansvar för att tillsätta en ordförande för årsmötet. 

 
§ 5  Föregående protokoll 
 

Föregående möte gicks igenom och lades till handlingarna. 
§ 6  Rapport från AU 
  Redovisningen gällande ekonomi har diskuterats. Klubben behöver se utgifterna på långsikt 
 
§ 7  Ekonomi - lägesinfo  

Bokslutet är klart. Årets kostnader är större än intäkterna. Vårruset behöver se över kostnaderna lika så 
även kostnader vid övriga tävlingar. 

  Revisorerna bedömer arvodena ska diskuteras och bestämmas varje år. Arvodet slår skevt.  
  Resultaträkningen – 378 000.  De tre tidigare åren har vi gått väldigt bra. 
 
§ 8  Träning/Tävling – lägesinfo 

Kommittén har budgeterat för en verksamhet för 90000kr. En fråga om att subventionera skidåkning har 
inkommit. Styrelsen var av åsikten att bidra till att öka träningsmöjligheter och bidra ekonomiskt till 
det. Till exempel en träningsdag på Åkulla. 
Planerar för träningsdagar på hemmaplan och i Åhus 

  Datum för klubbens KM är: 
   23 mars Natt 
   8 maj, Sprint 
   Augusti Dag ( datum ännu ej beslutat men veckodag är måndag) 
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§ 9  Arrangemang – lägesinfo 
 

Kartan kuststräckan Frösakull Tylöand-Eketånga behöver revideras och utvidgas . En liten del behöver 
revideras snarast för att kunna genomföra Hallandspremiären. Styrelsen beslutar att det ska göras.  
Kartbidrag söks via kommunen. Kartan för hallandspremiären visas. 
 Planerar  för att rita ny karta i Gullbranna.  
 
Arrangemang framledes- behöver en plan framåt   Klubbmöte framåt för hur mycket vi ska arrangeras.  
Nästa styrelse behöver planera för ett klubbmöte. 
 
Det efterfrågas en ny person i tävlingskommittén i HOF. Arrangemang undersöker om någon av de 
förtroendevalda kan tänka sig uppdraget. 

§ 10 Ungdom – lägesinfo 
Uteträningarna börjar den 16 januari, enklare upplägg på Galgberget. I mars startar det ordinarie 
upplägget 

  Inomhusträning har lockat 20-30 barn /gång 
  Samtliga ledare har inkommit med utdrag ur belastningsregistret, inga anmärkningar framkom. 
   
  
§ 11 Marknad – lägesinfo 
  Köpa sponsring är svårt, Alternativ kan finnas exempelvis Sponsorhuset, gräsroten 
  Arbeta aktivt för att marknadsföra företagsutmaningen gällande Hittaut. 
  Utöka Hittaut med fler kontroller och fler kart områden. 

Se över kläderna vad vill vi ha? Vid nästa beställning kommer det att finnas möjlighet att beställa 
hoddies och flexjacka samt ev en långärmad löpartröja. 
Ambitionen är att starta en vuxenkurs under våren, i samband med ungdomsträningen. 

  . 
§ 13 Övriga frågor 
  Beaschflaggor, köpa nya flaggor, Joakim får i uppdrag att köpa in nya som ”får plats i bilen”. 
  Register till utbildning via idrottenonline behöver skickas in. AU undersöker 

Undersöka medlemmars tankar om nya hemsidan. Kristina ansvarar för att samla in konstruktiv kritik 
senast 31 januari. 
Kommittéerna planerar för att samverka vid egna möte genom att vara på samma plats, fast olika rum. 

 
§ 13 Mötets avslutande 
  Ordförande avslutade mötet 
  
    
Vid protokollet: 
 
 
Kristina Persson 
Sekreterare 
 
Justeras: 
 
 
 
 
     
Ordförande    Justeringspersoner 
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