Protokoll fört vid Nedre Norras styrelsemöte den 18 november 2012.
Telefonmöte.
Närvarande:
Camilla Eklund, Brenda Golverdingen, Kristen Snyder, Louise Bonta, adjungerad, ej
röstberättigad.

§1

Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§2

Till att skriva protokoll utsågs Louise Bonta

§3

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Brenda

§4

Adjungerade Louise Bonta, ersätter Konrad Hammarbergs uppgifter/ ansvar i
styrelsen, innehar ingen rösträtt

§5

Sponsring till medlemmar som tävlar Nordiskt utomlands.
Fråga från Ulrika Karlsson om NN skulle kunna sponsra medlemmar med att betala
startavgiften om man tävlar i utlandet.
NN har inga pengar avsatta för sådan sponsring i dagsläget.
Beslöts att avslå förfrågan om sponsring av startavgiften men att undersöka saken
vidare och utarbeta regler för detta på nästa styrelsemöte.
Man kan dock ansöka om bidrag från SPHK centralt eller från SDSF.

§6

Evensjödraget 30/12-2012
Spår om 15 resp 25 km finns och dansk ärtsoppa kommer att serveras till ett pris av
25 kr. Den som vill kan övernatta i tält.

§7

Ungdomsträffen 19-20/1-2013 och KM 2-3/3-2013
Diskuterades att det är viktigt att göra en intäkts- och kostnadsbudget; vad kostar
funktionärerna? Vilka bidrag kan vi söka? Aktivitetsfonden? Vem fixar bidrag från
Idrottslyftet? Bidrag måste sökas för den 1 december 2012 och Brenda kontaktar
Björn. Vi kan inte få några bidrag för KM:et - ansökan skulle ha varit inne före den
1 oktober. Vi måste få ungdomar att komma till KM:et – då kan vi få bidrag för det +
för ledarna.
Vi får bidrag på 5 000kr från Strömsunds kommun
Beslöts att Brenda kontaktar Björn om ett samarbete med både tävlingsgrupp och
ungdomsgrupp och att han skickar ett budgetförslag till styrelsen.
Beslöts att ha ett styrelsemöte tillsammans med tävlingsgruppen om Strömsund som
framtida ort.

§8

Hemsida
Vi har fått kritik för vår hemsida, sen eller ingen alls uppdatering av resultat.

Det är viktigt att information om KM:et läggs ut. Kalendern måste uppdateras.
Alla kollar igenom vad som saknas på hemsidan och meddelar webmastern.
Idrott- on- line kan lägga ut info om KM:et. Louise pratar med Ulrika om handledning.
Ulrika pratar med Björn om att lägga ut information om ungdomsgruppen
Beslöts att på hemsidan söka efter någon datakunnig person som är intresserad att
arbeta och hjälpa till med vår hemsida.
§9

Återbetalning för älgolycka i samband med rikslägret 2012
Enligt uppgift hade familjen blivit lovad av den tidigare styrelsen att få tillbaka halva
startavgiften (700 kr).
Beslöts att, trots att vi inte kunnat styrka det beslutet, ersätta familjen med halva
startavgiften, alltså 700 kr. Kristen Snyder säger ja med reservation.

§ 10

Årsmöte
Beslöts att årsmötet sker i Lillholmsjö fredagen den 1 mars kl 20.00.

§ 11

Övriga frågor
Inga övriga frågor

§ 12

Nästa möte
Föreslogs den 15 december. Kollar med Björn om han kan och återkommer om plats.

§ 13

Mötet avslutas
Ordföranden tackade för ett bra möte och avslutade därefter mötet.

Louise Bonta
Sekreterare för mötet

Camilla Eklund
Ordförande

Brenda Golverdingen
Justerare

