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Övergripande
Sektionerna
Hockey
Fotboll
Gymnastik
Skidor
Skogsvallen
Omklädningsrum och förråd på Lundaområdet
Budget version ett är klar

Styrelsen har haft sitt oktobermöte vilket hade mest fokus på att sammanställa budgeten
för 2019.
En stor utmaning är att samla personal för att serva läger som hyr våra olika
anläggningar. Vi beslutade att de sektioner som ställer upp får 50 % av vinsten till
sektionen för det. Vi behöver naturligtvis medel för underhåll och drift men kan vi på
detta sätt ordna bemanningen mäktar vi med fler arrangemang vilket totalt sett är
oerhört bra för föreningen.
Sektionerna
Hockey
Sportsligt går det bra, även om A-laget inte fick med sig några poäng igår har dom
startat seriespelet bra. Dom övriga lagen kör hårt också.
En utmaning är att få tag på domare till ungdomslagen så Ni som är intresserade hör
gärna av Er till föreningen.
Underhållet av anläggningen är en utmaning, som vanlig kan man nog tillägga. Mer om
det i budgeten nedan.
Fotboll
Fotbollen hade ingen representant på mötet men vi har en pågående dialog, bland annat
angående omklädningsrum, se nedan.
Gymnastiken
Full fart på verksamheten, 70 barn i tre grupper kör vilket är en ökning mot tidigare år.
Man har fakturerat aktivitetsavgifterna i det nya systemet med digitala fakturor och
förhoppningsvis enklare administration vid betalning. I vart fall ett bra test av det.
Skidor
DM på rullskidor är genomfört men tyvärr med färre deltagare än väntat. Evenemanget
gick +-0, förhoppningen var ett överskott.
Skogsvallen
Arbetet med att få bra artister till nästa säsongs tre aktiviteter pågår för fullt, inga
kontrakt skrivna men det räknar man ha inom kort. Datumen man jobbar med är 29/6,
3/8 och det tredje evenemanget blir antingen 15/6 eller 12/7. Så fort artisterna är
kontrakterade kommer mer info.

Redan nu pågår planeringen av jubileumsåret 2020, går allt i lås blir det en säsong Ni
kommer minnas länge!
Gemensamma
De gemensamma kostnaderna för juli visar faktiskt intäkter! Det hänger ihop med
uthyrning av faciliteter, lite medlemsavgifter men i grunden en bra koll på alla kostnader.
Under månaden visade man ett överskott på 6 207 kr men ackumulerat naturligtvis ett
underskott, men endast 35 331 kr vilket är mindre än en tiondel mot ifjol.
Omklädningsrum och förråd på Lundaområdet
Vi har begränsade faciliteter och sektionerna, främst hockey och fotboll, måste samsas
med det vi har.
Vi beslutade följande:
I tegelbyggnadens inre omklädningsrum disponerar damlaget förrådet året om. De förråd
som finns längst in till vänster har veteranlaget/hockey förrådet längst in under säsongen
och herrlaget under fotbollssäsongen.
Hockey 11-12 använder det andra förrådet i samma rum, alltså avgränsat med nät och
låsbart. Laget 09-10 använder de mindre omklädningsrummen med egen ingång till
vänster och har sitt material hängande kvar i rummet. Det blir en ny låskista dit, inte Inyckeln, och den har kansli och vaktmästare tillgång till förutom lagets representanter.
Detaljerna kring detta sköter sektionerna så information kommer den vägen hur detta
praktiskt går tillväga. Vi kan bara vädja om förståelse för varandras behov och sköta
säsongsskiftet på bästa sätt, en utmaning är ju när bägge sporterna är igång.
Vi kommer också se över hur rummen disponeras i byggnaden vid ishallen.
Budget version ett är klar
Jag måste ge alla sektioner en eloge för engagemanget med budgeten för 2019,
verkligen bra gjort. Styrelsens budgetförutsättningar var inte helt kompletta i alla
stycken när det gäller fördelning av kommunala/statliga bidrag och andra kostnader och
intäkter. Bland annat framgick inte möjligheten att tjäna pengar via arrangemang av
läger, men det var heller inte beslutat när vi sammanställde förutsättningarna.
Och det nya att varje sektion budgeterar Bingolotter, kalendrar och Sverigelotter gjorde
att vi på vissa håll behövde korrigera matematiken lite och någon sektion hade missat
möjligheten.
Hockeyn kämpar på med underhållet och reparationerna. Avfuktaren går på ”övertid” och
det lönar sig inte längre att reparera utan ett byte måste till. Det handlar om några
hundra tusen så man kommer nu ta in offerter och se om vi kan ta den investeringen
under 2019. Vi har bytt en kompressor i år men vi har en till som är i slutet av sin
”karriär”, även det titta man på men det blir tufft att ta bägge sakerna samma år.
Sektionerna får alltså efter sammanställningen nu möjlighet att korrigera efter våra
anvisningar och ha en ny version klar till novembermötet som vi kanske redan då kan
färdigställa och jobba efter från nyår och presentera på årsmötet, för det beslutas ju
formellt där.
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