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Mötesdata
Datum:
Tid:
Plats:

Staffan Boman

Datum:2022-11-10

Nr 6 - 22

2022-11-10
19.00-20.30 (kl 18.00 – 19.00 besök av chef KoF Heby Kommun)
Dalvägen 14

1.

Öppnande
Ordförande öppnar mötet

2.

Godkännande av dagordning
Ok

3.

Sektionsrapporter
Festsektion
Inget nytt
Skidor
Johan Olsson föreläsning
Skidstugan
55 ungdomar
Tisdag krock med hockeyn 19.00
Hockeyn
Turbulent höst
Verksamheten fungerar bra i ungdomslagen.
A-laget har varit utmaningen,
Div tre var grundplanen men beslut efter omval
De seniora klev fram o tog ansvar när beslutet blev fattat och idag har man en
stor trupp
Viktigt att hålla koll på träning etc. så inga ungdomar vistas själva i lokalen
Skolan har framfört kritik om att ishallen har blivit tillhåll för ungdomar.
Nycklar på drift trots nyligen bytt nyckelssystem
Fotbollen
Inga beslut
Jagar tränare till herrlaget, klart med damlaget.
Gräsklipparen renovering framaxlarna, ME ombesörjer beställning SE Pesson
och kansliet transporterar den till verkstad
Upphandling belysning pågår.
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Ekonomi
4.1.

Bokslut oktober

Publicerat och efter det justerat med anläggningsstödet som var felkonterat.
4.2.

Placering likviditet

Maximera avkastningen, utan risk, pengar alltid tillgängliga
Beslut: SB flyttar lämpligt kapital till kapitalsparkonto.

5.

Vision 2025
5.1.

Skidstugan

Klar inom kort
Toalett med extern egen ingång, kök, tv.
Yttre mark ordnas till våren.
5.2.

Belysning fotbollsplan

Bygglovet behöver in snarast för start i februari.
Beslut: TE ansvarar så SB får underlag till ansökningen.
5.3.

Multibana

Medel saknas för full finansiering.
Beslut: ÖIF söker lånelöfte för resterande medel som saknas via att SB
kontaktar Sala Sparbank.
Bidrag internt: inget beslut
5.4.

Ishallens projekt

Inventering pågår av nödvändiga åtgärder.
Maskinhuset,
Beslut: investering i enligt sektionens förslag 180 000 inkl ideellt arbete
Vid behov framställning av medel från Sörskogsfonden på Årsmötet 2/3 för
komplettering av finansiering

6.

Sörskogsfonden
Beslut: Vi behöver en plan om något händer med boendet på Sörskogen.
Tas fram av hockeyn och fotbollen gemensamt via en utsedd person per
sektion. SB fortsätter hålla kontakt med Sören.
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Asfaltering utanför omklädningsrummen
7.1.

Finansiering

SB beskriver behovet och första uppskattning om 500 kr per kvadrat och ca
80 000 kr i totalkostnad.
Beslut; JÅ tar fram budget och projektunderlag för asfaltering som delas
mellan Hockeyns och Fotbollens fonder. Tippramp för snö med separat
pris som hockeyn finansierar. Förslag presenteras för Årsmötet.

8.

Budget
8.1.

Avtal med kommun om el

SB beskriver indikationer om att hockeysektioner har ledamöter som ej
respekterar beslut från styrelsen om exempelvis kortare tid på året med is
kopplat till krav från kommunen. Om så sker avsäger sig SB från ansvaret för
avtalet.
Beslut: SB ansvarar om att förhandla med kommunen och
Hockeysektionen kommer respektera resultatet av förhandlingen som
kommer innebära kortare säsong som kommun finansierar.

9.

Stugor
Idag saknas vissa möbler
Beslut: AK undersöker om kommun att åter planerar inreda stugorna

10.

Årsmöte
10.1.

Handlingar

Beslut: Samma struktur som tidigare år
10.2.

Budget

Genomgång av inkomna budgetar som godkänns.
Beslut: När planer för Sörskogsfonder inkommer kompletteras budget med
kostnad samt framtagning av medel.
10.3.

Lokal

Beslut: Focus, ME bokar lokalen.
10.4.

Föreläsare

Beslut: SB får uppdraget att avtala med föreläsare enligt presenterat
förslag.
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Valberedning

Det finns fortfarande ingen aktiv valberedning och inga tecken på att det är på
gång.
Beslut: Till Årsskiftet skall varje sektion inkomma till ordf medledamöter i
sektionerna samt vilken som representanter i FS.

11.

Skylt till kansliet
Beslut: ME ombesörjer tillstånd samt upphandlar ute samt inne.

12.

Kommunikation
Enligt gängse rutin

13.

Nästa möte
221207 kl 19.00 i ishallens cafe.
ME ombesörjer jultallrik till medverkande.

14.

Avslut

…………………………………..
Vid tangenterna Staffan Boman

………………………………
Justeras Mats Ellnebrant
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