Östervåla 2018-12-19

Styrelsen har haft sitt decembermöte, fokus var på planering inför årsmötet.
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Övergripande
Årsmötet
Som tidigare meddelats kommer mötet vara den 13/2, och bland annat kommer då
tillkännages vilka som får utmärkelserna Årets ÖIF:are, Årets ungdomsledare samt ett
speciellt pris från huvudstyrelsen till Årets eldsjäl.
Observera att Ni medlemmar via att rösta på mötet beslutar budget 2019 och de
investeringar som finns i den.
Alkoholpolicy
Vi har idag en nolltolerans avseende alkoholförtäring på Lundaområdet, det kvarstår men
med en liten justering. Styrelsen tillåter servering i slutet sällskap i arrangemang för
sponsorer, men med tillstånd av kommunen. Det kommer ske i januari i samband med en
hockeymatch.
Parkering Lunda
Frågan om parkering på Lunda området var uppe och vi hade tre alternativ som tidigare
meddelats, men vi kan inte spärra av området på grund av räddningstjänst och underhåll,
vi kan heller inte släppa parkeringen fritt inne på området för det skapar samma problem.
Ny policy är att det är tillåtet att åka in och lasta och lossa i samband med bortamatch,
och det är tillåtet för servicefordon som snöröjning, sandning och liknande. Även i samband
med reparationer och underhåll är det tillåtet att parkera inne på området. För övriga utgår
en ”parkeringsavgift” om 200 kr per gång. Foton på bilar parkerade på området skickas till
kansliet som verkställer debitering.

Samarbete med kommunen
Samarbetet med kommunen är en viktig fråga som inte haft den utveckling under hösten
som vi förväntat oss, Lundaprojektet har stannat av men nu börjar det leva upp igen så vi
hoppas på att det ska bära frukt under 2019.
Samarbetet med kommunens vaktmästeri kommer utvecklas och vi kommer införa
tertialmöten där sektionerna får anmäla vilka jobb som man vill ha hjälp med, och därefter
detaljplanerar ”teamet” dessa med veckoplanering och följs upp löpande, med en större
uppföljning på nästa tertialmöte. Datum för första möte kommer inom kort.
Mer information om detta sker på Årsmötet 13/2.
Utveckling av bokföringen
Bokföringen kommer förbättras från nyår avseende två punkter:
-

-

Alla fakturor ankomst-registreras och bokförs omedelbart så bokföringsdatum
överensstämmer med fakturadatum. Ger bättre koll på kassaflödet och en mer
korrekt redovisning.
Avskrivningen sker månatligt och ger också en mer korrekt bild av resultatet.

Vi bedömer att detta inte kommer öka belastningen för administrationen, faktiskt minska
den, men framförallt ge en bättre bild av ekonomin.
Mötesplan 2019 styrelsen
I år har vi haft månatliga möten men märker att vissa ärenden inte hinner hanteras mellan
mötena. Vi behöver heller inte ha möten för varje månadsbokslut så vi har under 2019
planerat med möten 23/1, 26/3, 21/5, 21/8, 22/10 samt 10/12.
Med väl förberedda möten klarar vi då de beslut som behöver fattas och övriga ärenden
hanteras löpande.
HLR kurs genomförd
Utbildning i Hjärt och Lungräddning är genomförd, diplom på väg som kommer affischeras.
Sektionerna
Hockey
Säsongen pågår för fullt, även om de sportsliga framgångarna inte riktigt är med oss.
Fotografering av alla lag är genomförd.
I början av året kommer ett läger för 44 spelare samt 12 ledare arrangeras för
Hockeyförbundets räkning, en hel del jobb men med ett förväntat klirr i kassan..
Renovering av domarrummet pågår, kakel o klinkers på plats så nu väntar fogning och
övrig återmontering. BRA JOBBAT!
Fotboll
Tyvärr ingen representant med, och av förklarliga skäl inte mycket aktivitet
Gymnastiken
Juluppehåll men vecka 5 är man igång igen.

Skidor
Intensivt arbete med att få till spår just nu. Belysning ordnas, skidskola på gång och 38
anmälda till Vasaloppet! Ska man säga något som gått emot är att planerade utläggningen
av flis i spåret ej hanns med innan snön, flisen hade ej levererats, så nu gäller det att göra
bra spår som inte bryter igenom till jord o grus, då blir det mycket extra vallning..
Skogsvallen
Arbetet med avloppsanläggningen pågår. En hel kostnadsbild har vi ännu inte.
Förstärkning avseende den viktiga posten webbansvarig via Ina Bergström gör att man
står väl rustad inför säsongen!
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