Styrelsemöte 3 maj 2017
Skrivelser
Styrelsemötet den 3 maj startade med en genomgång av protokollet från fg möte. Därefter
gicks skrivelserna igenom:



Representanter utsågs till 08 fris vårmöte de 22 maj. (Bengt)
Stipendier, Mateusz och Maria går igenom tillgängliga stipendier för att se om
något/några är tillgängliga för och kan sökas av klubben.

Ekonomi
Kort rapport från klubbenskassör. Inga avvikelser mot lagd budget.
Styrelsen informerades om att arbetet för att få en motorikbana/utegym till Hässelby IP har
rullat på. (Bengt och Magnus). Stöd har sökts och från bl.a. Idrottslyftet och att det finns goda
möjligheter till att ansökningarna beviljas. Total budget ca 500 000 kronor. Vid ja så måste
klubben stå för ca 150000 kronor själva. Styrelsen godkände max 150000 till
motorikbana/utegym.
Styrelsen informerades om att nettokostnaden (efter en mindre avgift från våra yngre aktiva)
för att hyra in sig i Vinstahallen överstiger 550000 kronor per år. Hallen var tänkt att
användas av klubbens yngre aktiva, 12 år och yngre. Beslut togs att inte gå vidare med detta
projekt.

Övrigt
Klubben har fått ett erbjudande om ett Webbaserat utbildningskoncept. Isak granskar och har
mandat att hyra in konceptet för ett år. Vid ett ja så blir det ny utvärdering innan förlängning.
Sverige på fötter. Projekt som drivs bl.a. av SFIF och där en del att få så många som möjligt
att röra sig under en timme den 7 juni. Beslut togs om att ordna aktivitet på Hässelby IP med
Marianne som ansvarig.
Beslut togs om endagshöstläger på Bosön. Mateusz ansvarig.
Summer Camp tillsammans med BP och Blackeberg basket v 27. Arrangeras på uppdrag av
Stadsdelsnämnden. Planen för lägret diskuterades och godkändes.
Prova på verksamhet på Spånga IP tillsammans med andra idrotter diskuterades. Inget klart
ännu men en budget godkändes för aktiviteten vid ett beslut att gå vidare. Bengt och
Marianne ansvariga.

