Styrelsemöte den 20 augusti 2014
Närvarande: Lars A, Anna S, Peter S, Jimmy L, Dennis MH och Christian S
1. Lars öppnar mötet
2. Fastställande av dagordningen
Tillägg utöver föreslagen dagordning:
- särskild ekonomisk rapport landskampen
- webbshopen
- nya dräkter
- Arnödagen
- Rosvalla
- Titus brev
- kvalitetsarbete
3. Föregående protokoll
Vi går igenom protokollet från 14 maj: vi reviderar några formuleringar som kan misstolkas.
4. Ekonomi
a, ekonomisk rapport för perioden. Samlade tillgångar 186483kr . Ekonomin är i balans mot
budget för perioden.
b, ekonomisk rapport för landskampen i juli. Vi gick back med 1200 kr totalt, men vi är nöjda
med utfallet.
5. Baseboll
a, säsongen 2014 seniorer. Peter fick ta allt ansvar för seniorerna när både tränare och
spelare hoppade av. En tuff säsong som innebar att farmaravtalet med Sölvesborg räddade
flera matcher. Slutade på plats tre av fyra, med flera jämna matcher mot de bästa lagen.
b, säsongen 2015 för seniorer och kadetter. Peter kommer inte fortsätta som tränare för
seniorlaget nästa säsong. Styrelsen kommer att inventera hur alla spelare tänker inför nästa
säsong. Vi saknar spelare i både senior och kadettlagen.
c, styrelsen reviderade och beslutade om den nya värdegrunden för hela föreningen den 26
maj 2014.
6. Utbildningar och information
- inget att ta upp.
7. Övrigt

a, säsongsavslutning 2014.
Vi planerar in Basebollsavslutning den 7 september 11.00 -13.00 på Arnöparken. Det blir
softbollsmatch för de som vill. Vi tömmer kioskförrådet i samband med avslutningen.
Seniorlaget har sedvanlig avslutning 11 oktober 18.00 på o'Learys.
b, webbshopen: vi har fortfarande inte beslutat om designen på tröjor. Flera lämnar förslag
men tar inte tag i kontakten med Macron. Anna och Dennis tar fram designen och fastställer
ihop med Macron.
c, vi behöver uppdatera tävlingströjor till kadetterna med Knights tryckt på bröstet. Vi håller
oss i marinblått. Modellen blir samma som vi köpte till juniorlaget.
d, Arnödagen den 21 september.
e, Rosvalla- Christian tömmer kioskboden. Kontakta IFK 0703925012 när det är gjort.
Läktaren är vi klara med Christian ansvarar för att den transporteras bort.
Sand till infieldgruset och exakta måtten till nya basfästena ska lämnas till vaktmästarna på
Rosvalla. Peter skickar över måtten till Christian.
e, IFK sportlägret 2014, Titus har skickat ett brev till styrelsen kring att vi inte deltog på
aktiviteten som var baseboll. Till nästa säsong får vi överväga om det är en aktivitet att satsa
på.
8. Nästa möte blir den 26 november 19.00.
Lars avslutar mötet!
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