Protokoll från styrelsemöte Nyköping Baseboll den 8 februari 2011
Närvarande:
Lars Andersson, ordförande
Peter Ström, kassör
Christian Sandström, sekreterare
Per Fahlgren, ledamot

1. Mötet öppnades av Lars .
2. Dagordningen fastställdes, 2 övriga punkter lades till.

3. Lars valdes till justerare och Christian för mötesanteckningar.
4. Föregående protokoll
a. Inga särskilda punkter från föregående protokoll tog upp igen
5. Ekonomisk rapport (Peter)
Säsongen 2010 gick med ett litet överskott, 8 146,45 kr. Det som kvarstår att betala är bland
annat planhyra för 2010. Kioskförsäljningen gick sämre än budgeterat och vi har alltför lite
sponsorintäkter.
Hela föreningen behöver vara mer aktiva med att leta sponsorer. För närvarande finns c:a
19 000 kr i kassan.

6. Årsmöte 2011
Årsmötet är planerat till den 29 mars klockan 18.30. Peter ordnar en lokal på Tessinskolan
och alla medlemmar uppmanas att delta.
Vid årsmötet ska omval ske för kassör i föreningen. Även en ledamot och en suppleant ska
utses. Gustav Widstrand är valberedning men behöver också stöd av lojala medlemmar att
se till att en komplett styrelse finns.

7. Företagspaket 2011
Styrelsen har diskuterat fram ett företagspaket som vi erbjuder som personal eller
kundevenemang:
• Vi erbjuder ett 2 timmarspass med uppvärmning, regelgenomgång och spel
tillsammans med oss. Måndag och onsdag är bokningsbara.
• Som avslutning grillas hamburgare av oss.
• Vi tar 3000 kr för evenemanget och lagets spelare förväntas ställa upp som deltagare
vid några tillfällen var.
Vi får nu alla leta i våra kontaktlistor efter lämpliga företag som kan vara intresserade, egna
jobbet, goda vänner eller andra företagskontakter blir vårt första uppdrag. Det långsiktiga
målet är att kunna erbjuda motionsspel i softboll genom Arnö IF.
8. Övriga frågor
a. Kalendern, här samlas alla aktiviteter som berör föreningens medlemmar. Inga
påminnelser via e‐post i fortsättningen utan det är allas ansvar att kolla vad som är
på gång.
b. Inomhusträningar från v 7 på tisdagar, tider finns i kalendern. Utomhusträningarna
börjar preliminärt vecka 16, då på lördagar eftersom ljuset inte är tillräckligt på
kvällarna.
c. Arnö IF har tillfrågats om att arrangera en kadetturnering även i år, det sker den 8 – 10
juli och Nyköping Baseboll är medarrangörer precis som förra året.
d. Årets serieindelning Division 2 Norra består av Nyköping, City/Kungsängen, Örebro,
Enskede, Sundsvall, Uppsala och Eskilstuna.
e. Nyköping Baseboll har ett farmarlagsavtal för juniorspelare med Stockholm. Det
betyder att båda lagens spelare kan spela i varandras lag.
f. Deltagaravgifter för 2011 är 900 kr för seniorspelare och 400 kr för juniorspelare (till
det år du fyller 20 år)
g. Lagret av lagkepsar är slut och Peter undersöker om Piratreklam kan ordna nya
likvärdiga kepsar.

9. Nästa möte blir årsmöte den 29 mars, 18.30 på Tessinskolan

__________________________

____________________________

Sekreterare

Justerare

