
	
	

		 	

		
Protokoll	styrelsemöte	20190505	

	

Skellefteå	konståkning		
Organisationsnummer	894702‐1617		
Föreningsnummer	35965‐25		
Plats:	Kanalskolan	Kl.18.00‐19.30	
		
 	
														§1	Mötets	öppnande		

		
§2	Tina	har	träffat	tränarna	och	haft	lönesamtal	plus	en	kort	utvärdering	
av	säsongen.		
 
§3 Vi diskuterar tränarnas sysselsättningsgrad inför nästa säsong. Klart är att 
Melina går upp till 100%. 

	
§4 Vi ska inför nästa säsong bli tydligare i vad som ingår i säsongsavgiften. 
Tex att säsongen sträcker sig från v.33 med Kick off vecka till v. 22. Att vi 
erbjuder läger, x antal is och markpass osv.  
 
§5 Styrelsen beslutar att vi ska skicka ut fakturan med terminsavgiften för 
hösten 2019, i juni med betalning i slutet på juli. Ett utskick angående fakturan 
görs i maj, där vi även förtydligar att man kan dela upp betalningen om man 
kontaktar Camilla.  

	
§6 Kick off veckan v. 33. Tina håller ett öga på att inbjudan kommer ut och att 
isen bokas. Vi bokar in ett föräldramöte under veckan och trivselgruppen 
planerar lek och upplägget kring att bjuda på korv osv.  
 
§7 Showen. Ett tydligt uppdrag till marknadsföringsgruppen till nästa show 
blir att kolla på marknadsföringen! Vi behöver marknadsföra vår fantastiska 
show mer så fler får uppleva den och så att vi får in mer pengar! Hur får vi 
mer publik? Ett förslag är att dela ut fribiljetter till skolorna. Årets publiksiffra 
landade på ca 800 personer.  
 
§8 Årsmötet bokas till den 11/9 kl. 18.00-19.00 i Kanalskolans matsal, med 
efterföljande styrelsemöte. Heléne bokar. 

	



	
	

		 	

§9 Budgetmöte bokas in den 20/5 kl. 19.00. 
	

§10 Tina åker på årsmöte för mellersta Norrlands konståkningsföreningar i 
juni. Där tar man bla upp vilka tävlingar som ska äga rum var. Om och när vi 
ska ha tävling är inte klart för 2020. De önskemål vi har krockar med 
hockeyn, så ev. blir det v.9 i B och C-hallen. Vi har även lämnat in ett 
önskemål om att ha tävling v.9 2021. 

	
§11 Styrelsen beslutar att lägret blir v. 44. Vi jobbar med att få tränare utifrån 
och att få ut inbjudan så fort som möjligt. 
 
§12 Styrelsen har bokat in middag med tränarna 9/5. 

	
§13 Enkäten är sammanställd och möte med tränarna ska bokas för att gå 
igenom svaren och titta på det fortsatta arbetet utifrån den.  

	
												§14	Nästa	möte	bokas	till	den	2/6	18.00‐19.30			
	
												§15	Mötet	avslutas.		
	
Vid	pennan,		
Heléne	Hedström	
	
	
	
	

	
	
	
		
		
		
		


