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Ärende

Styrelsemöte nr.5 (2011/12)
Närvarande:
Lars Nordström
Lena Olofsson
Carl-Erik Tägtström
Lennart Karlsson
Peter Ahlberg

Mötets öppnande
§1
Ordförande Lars Nordström hälsade välkommen till Falun, Lugnets Sportcenter,
och förklarade mötet öppnat.
Dagordning
§2
Den föreslagna dagordningen godkändes.
Föregående protokoll
§3
Godkännes och lägges till handlingarna.
Rapporter
§4
Projekt
- Lasse (Falu CK) har sökt och blivit beviljade projektpengar för att
genomföra en juniorserie i länet. Pengarna ska gå till banhyror,
resekostnader, mat etc.
Första deltävling blir den söndag den 8 januari. Målsättningen är att få ihop
6-8 lag. Vi i styrelsen uppmanas att pusha för detta i juniorsektionerna på
hemmaplan.
Tävlingar/aktiviteter
§5
Div.4
- Athea-Swe får fortsätta att spela i serien om de vill, trots att de inte dök upp
till första sammandraget. Detta berodde på ett missförstånd, och därför får de
också tillåtelse att försöka ”spela igen” sina missade matcher innan nästa
sammandrag. De får själva kontakta sina motståndarlag och fråga om de har
möjlighet att spela. Om de säger nej så får Athea –Swe acceptera detta.
-

Styrelsen är noga med att poängtera att detta generösa synsätt endast gäller i
div. 4 eftersom vi här vill stimulera nybörjarlag till så mycket spel som
möjligt!

-

Styrelsen beslutar att i nästa års spelprogram ska telefonnummer till hallarna
eller telefonnummer till kontaktpersoner i hallarna finnas med.
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Årsmötet
§6

Vi beslutar att köra årsmötet enligt samma koncept som föregående år.
Förslag till årsmötesdatum: 27-28/4, 11-12/5 eller 25-26/5.
Lasse kollar hur det ser ut på Cinderella

Övriga frågor
§7
- Peter föreslår att styrelsen ska köra vissa styrelsemöten via Skype. Vi i
styrelsen undersöker på hemmaplan hur det skulle kunna funka med tekniken.
-

Peter efterlyser ett medlemsregister där klubbar, klubbadresser etc. finns
med. Lasse säger att det ska finnas via idrott Online. Vi kikar vidare på detta
inför nästa säsong.

-

Inför årets DM saknades medaljer. Vi försöker påminna varandra att detta
måste beställas i god tid.

-

Anna byter mailadress, hon vill ej ha curlingmail till sitt jobb. Hon skickar
oss den nya adressen så får vi ändra i våra sändlistor.

-

Nästa år går EM i Karlstad. Inför nästa möte funderar styrelsen på om vi ska
försöka ordna ett styrelsemöte i Karlstad i samband med detta, och kanske
ordna en gemensam buss för medlemmar som vill åka med ner och titta.

Nästa möte
§8
Preliminärt Tisdag den 14 februari kl. 18.00 vid Lugnets Sportcenter, Falun.
Avslutning
§9
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

-----------------------------Lena Olofsson
Sekreterare

-----------------------------Lars Nordström
Ordförande
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