
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Protokoll för styrelsemötet 9 januari 2014 
 
Närvarande: Helene Werner, Emma Månsson, Camilla Nyström, Jan-Olof 

Högström och Karin Olsson. 
 
1) Mötet öppnas: 

Ordförande öppnar mötet. 
 

2) Val av Sekreterare: 
Karin O. 

 
3) Val av Justeringsperson: 

Helene W. 

 
4) Dagordningens godkännande: 

Godkändes. 
 

5) Ekonomi: 
I skrivande stund har klubben ett överskott på 6000 SKR. 

 
6) Furudal: 

 
Årsmötesordförande: 

Förslag på ordförande diskuterades. Janne kollar med de 
påtänkta. 

 
Spårläget: 

Vi har fått en överenskommelse med Ore Hockey om att 

använda spåret. I dagsläget saknas snön att köra på, alternativ 
till Furudal diskuterades. 

 
Tävlingsdomare: 

Janne kollar upp möjligheter. 
 

Tävlingsledare: 
Vi diskuterade olika möjligheter och Janne kolla även här med 

de påtänkta. 
 

Snö: Vi konstaterar att den saknas… och att vi kan ev komma 
att behöva alternativ. 

 
 

 



 

 
Ålder på förare: 

Vi har en rekommendation från SPHK C som bör efterföljas 
eftersom vi är en underlydande klubb till ovan nämnda klubb. 

Vi fick förra året synpunkter på att vi inte följde 
rekommendationerna, och då känner vi oss skyldiga följa ett 

centralt beslut detta år. 
 

Funktionärer: 
Med ljus och lykta letar vi funktionärer som kan ställa upp. Om 

det finns fler arbetsvilliga själar som kan ställa upp så är vi 

oerhört glada om ni hör av er till Erica Eriksson och anmäler 
intresse. Arbetsfördelning/uppgifter kan komma att delas ut in 

till sista sekund! Vi uppskattar alla er som kan tänka sig detta! 
 

Etik och moraldiskussion: 
Janne ser över en PowerPoint till det. 

 
7) Meriteringsregler 2017: 

Medlemmarna har erbjudits möjligheten att svara på en enkät som 
visar vilket håll vi vill jobba åt. Det skall finnas ett utkast till 

Furudal som ska kunna diskuteras där. 
 

8) Domare i Visseltofta 2014: 
Göran Hallberger. 

 

9) Övriga frågor: 
Inga övriga frågor. 

 
10) Nästa möte: 

23/1 kl. 19.30 
 

11) Mötet avslutas. 
 

 
 

 
 
_________________________ _____________________________ 

ordf. Jan-Olof Högström mötes sekr. Karin Olsson 

 

 

 

____________________________ 

justerare Helene Werner 

 


