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Anteckningar från styrelsen

Styrelsemöte HC Lidköping 20181107 19:30 – 21:00

Närvarande:
Lotta
Benny
Magnus
Teodore
Jerry
Maria
Info från styrelsemöte oktober
Roostercamp 2019
Uppstartsmöte har genomförts önskemål om förändring i nuläget:
· Höjd avgift 2000 för spelare och 1000:- för målvakter
· Ytterligare en halv dag Start fredag innan ordinarie vecka inskrivning och föräldramöte
· Kan vi behöva arvodera ledare i samband med Rooster Camp, Presentkort eller avdrag på
träningsavgifter. Förslag på arvode 400:-/halvdag. Arvodet finansieras av den ökade avgiften.
· Gruppen som driver Roostercamp får fundera vidare med sina kreativa ideér kring
arvodering.
· Sponsortryck på T-Shirts
· Gärna ökade camp sponsorer
· Camp riktar sig från 04. 03:or kan få sommarjobb via kommunen
Årsfest 2019
Förslag: Årsfest på Sockertoppen, Nismo för självkostnadspris Patrik i baren. Datum fredagen den
29 mars blir arbetsdatum.
Hemvändarhockey 2018
Fredagen den 21 september blir årets hemvändarhockey
J18 spelar match den dagen. Det kommer att undersökas om j18 matchen kan flyttas.
Disciplinkommitté och fortsatt arbete
I nuläget finns en spelar och föräldraenkät som ska användas i förebyggande syfte som
arbetsmaterial. Det finns ett i stort sett färdigt spelarkontrakt som körs ut i föreningen senast v
45.
Vi diskuterar också tränarkontraktet som är på väg att fungera i praktiken.
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Det har skrivits ett dokument som ska fungera som komplement till Röda tråden kring frågor som
gäller trygghet, kränkningar och trivsel inom föreningens verksamhet.
Användandet av hjälmar i samband med träning
Förtydligande: I den mån kontrakt upprättats med ledare så är det föreningens regler som
gäller. Hjälm ska användas av samtliga ledare på isen utan undantag. För att verka som
ledare på isen i föreningens verksamhet skall kontrakt skrivas. Detta är en del i arbetet för
att på alla sätt motverka hjärnskakningar. Ledare är extra viktiga förenilder i fråga om
användande av hjälm.
5.

Ekonomi
Det kommer in en del nya medel till föreningen från de spelare som fostrats hos klubben men
som sedan gått vidare till andra klubbar. Dessa medel ska användas till att göra klubben helt
skuldfri. Därefter kommer resterande medel att investeras i en stiftelse. Avkastningen från
stiftelsen kommer att användas till att stärka träningsmöjligheter för framtida Roosters samt till
stipendier. Stiftelsens medel kan också användas till investeringar som kan ge nya intäkter till
klubben.
Beslut om användning på kort och lång sikt
Styrelsens beslut är att skapa en stiftelse (Långsiktigt) utöver skuldfritt läge. (kortsiktigt) Skuldfritt
läge innebär lättnader i ekonomin motsvarande ca 75K. Denna lättnad i ekonomin ska planeras
med omsorg för att stärka föreningens verksamhet i längden.

Uppföljning av utfall mm t.o.m. P10
Styrelsen får rapport. Utfallet följer budget i stort där intäkter för spelare genererar ett plus som
ska användas enligt tidigare beslut kring stiftelse etc.

Vid pennan
Sekreterare
Magnus Hammar

