Styrelsemöte Nyköping Knights Basebollklubb den 19 maj 2015
Närvarande: Roger Bille, Titus Fagerlund, Jimmy Lindell, Anna Ström, Daniel Berglöf, Lars Andersson
och Peter Ström

1. Mötets öppnande. Ordförande Roger Bille förklarar mötet öppnat.
2. Dagordningens godkännande. Dagordningen godkändes med ett tillägg under övrigt: alkoholpolicy
3. Föregående protokoll. Föregående protokoll gås igenom
4. Ekonomisk rapport. Resultatrapporten gås igenom. Styrelsen konstaterar att klubbens ekonomi är
god.
5. Profilkläder. Diskussion kring kollektionen. Styrelsen beslutar att kollektionen ska till en början
bestå av pikétröja, vindjacka samt en luvtröja, samtliga med tryck. Vi inväntar en slutlig bekräftelse
från Macron.
I dagsläget finns redan möjlighet att beställa skärp, strumpor och byxor. All beställning kommer att
ske via klubbens hemsida.
6. Rekrytering. Det har främst skett genom basebollskola som klubben har anordnat i början och
slutet av sommaren. Det kommer att vara en basebollskola även i år, men har bytt namn till
Riddarskola. Riddarskolan kommer att vara den 16 – 18 juni mellan klockan 16 – 19 + en extra timme
för de som vill. Det är bra om fler styrelsemedlemmar, än de som håller i Riddarskolan, finns på plats
den första dagen för att fånga upp eventuella föräldrar. Annons om Riddarskolan kommer att komma
i Södermanlands Nyheter på lördag den 23 maj samt måndag den 25 maj.
Den 27 maj kommer Långbergsskolans fritids att komma ner till Arnöparken för att testa på baseboll.
Titus ansvarar för detta.
Under SN-bollen, som är helgen den 23 – 24 maj, kommer Titus att dela ut flyers med reklam om
Nyköping Knights till föräldrar och andra. Det finns även en plan på att åka runt på skolorna i
kommunen och sätta upp anslag om vår verksamhet.

7. Arnödagen. Det har kommit en förfrågan om vi ska vara med på Arnödagen och visa upp oss. Vi
tackar nej till detta.
8. Macron Cup. Nyköping Knights Basebollklubb anordnar Macron Cup i Nyköping helgen den 30 –
31 maj. U12 spelar på Arnöparken den 30 maj och U15 spelar på Rosvalla den 31 maj.
Styrelsen beslutar om att ha kiosk under båda dagarna, mellan ca kl 11 – 15. Vi kommer ha
bollkastning på Arnöparken med basebollkort som vinst, samt den populära tävlingen ”kast till andra
bas”. Anna skriver ihop ett förslag på kioskschema och skickar ut till föräldrar. Peter mailar ut till
gästande lag med information om att vi kommer att ha kiosk och vad vi erbjuder.
Martin Bille är domaransvarig och kollar upp detta.
Peter och Titus kollar över reglerna samt ser till att de finns anslagna i dugouterna.
Peter meddelar att medaljer till deltagande spelare är fixat och klart.
9. Domare. En domarutbildning var på gång, men blev tyvärr inställd p g a för få anmälda.
10. Riddarskola. Annons kommer i Södermanlands Nyheter lördag 23 maj samt måndag 25 maj.
Medaljer kommer att beställas efter den 31 maj, då anmälningstiden gått ut.
Bemanning: Peter Ström, Titus Fagerlund, Jimmy Lindell, Kjell Tholin samt eventuellt Martin Bille.
11. Planförbättring – Arnöparken. Planen behöver jämnas till, både infield och outfield. Dugouterna
ska målas, bänkar ska snickras ihop samt nät ska sättas upp.
Jimmy och Titus får i uppdrag att kolla upp kostnader för önskade åtgärder samt prioritera dessa.
Klart till den 24 juni.
12. Partytält (medlemsförslag). Ett medlemsförslag har inkommit om att klubben ska köpa in ett s k
pop-up tält, som kan användas vid cuper och liknande, för att på så sätt skapa en gemensam
samlingsplats för lagen. Den skyddar ju även bra mot sol och regn.
Styrelsen beslutar att köpa in ett sådant tält. Titus får i uppdrag att kolla upp alternativ och köpa in.
13. Läktare (medlemsförslag). Ytterligare ett medlemsförslag har inkommit om att en läktare borde
byggas bakom back-stop på Arnöparken.
Styrelsen är positiv till förslaget men vill veta de ekonomiska förutsättningarna innan något beslut tas
i frågan. Styrelsen ger Jimmy och Titus i uppdrag att, i samband med förslag på åtgärder för
Arnöparken, även komma med ett kostnadsförslag på ett läktarbygge.

14. Dokumentdelning. Diskussion kring hur vi i styrelsen på bästa sätt ska dela dokument och i övrigt
kommunicera med varandra. Vi kommer fram till att det bästa just nu är att vi fortsätter som
tidigare, d v s via mail.
15. Övriga frågor.
-Fotboll på basebollplanen. För kännedom har vi fått information om att fotbollslag som huserar
runt Rosvalla även kommer att använda basebollplanen för fotbollsträning. Dock inte när vi har
basebollträning.
-Alkohol. Styrelsen beslutar att som princip, när klubben står för mat och dryck i något sammanhang,
kommer klubben inte att stå för alkholhaltiga drycker.
16. Nästa möte. Nästa styrelsemöte är den 25 augusti klockan 18:30 i Lantmännens lokaler,
Nyköping.
17. Mötets avslutande. Ordförande Roger avslutar mötet.
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