Protokoll från styrelsemöte Nyköping Baseboll den 15 september 2011
Närvarande:
Lars Andersson, ordförande
Peter Ström, kassör
Christian Sandström, sekreterare
Dennis Mark Hammar, ledamot
Conny Nyman, ledamot
Martin Ström, suppleant

1.
2.
3.
4.

Mötet öppnades av Lars .
Dagordningen fastställdes.
Lars Andersson valdes till justerare och Christian för mötesanteckningar.
Föregående protokoll
a. Inga särskilda punkter från föregående protokoll tog upp igen
5. Ekonomisk rapport (Peter)
a. Balans och resultatrapport; vi har idag 33 907 kr på kontot.
b. Halvårsrapport; Peter föredrar halvårsrapporten för styrelsen. Ekonomin ser stabil ut
och vi håller oss inom budgeten.
c. LOK‐stödskontroll; Vi är uttagna till kontroll av föreningen av riksidrottsförbundet. Om
de är nöjda med klubbens verksamhet kommer vi få ersättning för
juiorverksamheten
d. Varulager ( t‐shirt och kepsar); Vi har idag 16 st blåa T‐shirts i lager. Kepsarna har vi
70st kvar
e. Redovisning USM; Arnö IF och NB delar på nettovinsten på drygt 6000 kr.
f. Svenska spel; vi har inte nått upp till utbetalningsnivån för spel via klubbens hemsida.
g. Glassfiket Surprice har vi ännu inte fått pengar från för de kvitton som hänvisats till
Nyköping baseboll.
6. Värdegrund; Styrelsen går igenom och diskuterar klubbens värdegrund. Vi diskuterade hur vi
kan skapa engagemang kring verksamheten exempelvis via klubbens hemsida och facebook.
Det framgår i värdegrunden att vi har det som mål. Nu pågår en survey på facebooksidan
där besökarna uppmanas att lämna synpunkter kring värdegrunden.

7. Företagsbaseboll; Styrelsen tar fram en info‐folder för att ge alla medlemmar som tar
kontakt med företag kring företagsevent. Ett prisexempel kan vara 15 pers i två timmar med
hamburgare kostar 3000 kr. Alla events prissätts individuellt utifrån företagets önskemål.
8. Inköp av utrustning; vi diskuterade hur vi kan få fler vita bollar till träningsbollar. De som vi
har nu är nästan svarta, vi har haft få hemmamatcher där vi får loss begagnade bollar. Peter
beställer inomhusbollar för inomhusträningen. Träslagträn behöver vi investera i till nästa
säsong, Peter tar fram förslag.
9. Kommande säsong;
a. Dennis aviserar intresse för att gå över från att spela till att vara ledare. Vi diskuterar
hur vi kan förse både juniorlag och seniorlag med ledare och tränare.
b. Föreningen planerar att starta ett rent juniorlag till nästa säsong. Styrelsen föreslår att
Dennis tar ansvar för juniorlaget och Lars tar hand om seniorlaget.
c. Vi har bokat vinterträning mellan den 15 januari till 15 mars på Herrhagsskolan.
d. Utomhusträning mellan 11 och 13 på lördagar från den 24 september så länge vädret
tillåter. Se på hemsidan för mer info.
e. Närvarodiciplinen bland seniorerna har varit för låg genom hela säsongen.
10. Övriga frågor
a. Inventering av matchtröjor; vi har några matchtröjor som vi inte vet vem som har.
Peter efterlyser via e‐post och på hemsidan
b. Säsongsavslutning; Städdag den 1 oktober 13 till 15 efter träningen. Inbjudan kommer
via e‐posten till alla medlemmar. Avslutningsmiddag den 20 oktober. Vi delar ut
priser precis som tidigare år på Avslutningsmiddagen.
c. Vinterförvaring; vi har en hel del utrustning som inte tål att förvaras i containern över
vintern. Lars har hand om spelarutrustningen och hos Peter förvaras elektronik,
matchströjor och kepsar/t‐shirts.
d. SBSF Coach Convent 22 – 23 oktober; NB har avsatt pengar för att skicka 2 ledare till
konventet men vi diskuterade också hur vi skulle kunna skicka fler intresserade. NB
skickar då Dennis och Lars som ledare för våra två lag. Arnö IF kommer att skicka
flera ledare för ungdomslagen.
Nästa möte är den 24 november 18‐20 på Oliver Twist. Inbjudan kommer via e‐posten.
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Sekreterare

Justerare

