Protokoll från Nyköping Knights styrelsemöte 150825
Närvarande: Roger Bille, Lars Andersson, Titus Fagerlund, Peter Ström, Jimmy Lindell och
Anna Ström.
1. Mötet öppnades
2. Dagordningen godkändes
3. Föregående protokoll gick igenom
4. Peter rapporterade att det inte fanns några större ekonomiska avvikelser från den
lagda budgeten. Vi väntar på att få bidrag från bl.a kommunen och idrottslyftet.
5. Inköp av kepsar: Förrådet av kepsar sinar och klubben behöver investera i nya. Efter
en kort diskussion beslutades att nästa keps kommer att vara grå (samma nyans som
på basebollbyxorna) med marinblå vävd (3D) logga av modell 585 från Richardson.
6. Arnö IF:s tröjor och kepsar: Arnö IF är ev. intresserade av kepsarna men ej av
tröjorna. Diskussion fördes angående att skänka tröjorna till antingen ett annat
basebollag i Sverige som har A i sin logga alternativt skänka dem till välgörande
ändamål. Vi kom överens om att Peter får fria händer att fatta beslut i denna fråga.
7. Quality Quince: Vårt pågående värdegrundsprojekt. Vi har fått beviljat medel på 23
500 kr att använda till bl.a utbildningsinsatser, facklitteratur, måltider i samband
med utbildning mm. En svårighet är att pengarna måste avropas från
Sörmlandsidrotten och det är även oklart om pengarna “brinner inne” om de inte
används före årsskiftet. Peter får i uppdrag att ta reda på hur det ligger till. Ansvaret
för planeringen av de faktiska utbildningsinsatserna och aktiviteterna överlämnades
till Jimmy som är utbildningsansvarig i föreningen.
8. Kommunalt bidrag: Punkten diskuterades utifrån ett brev angående förtydligande
som Peter skrivit ihop till kommunen med avsikt att vi ska få ett högre och mer
rättvist bidrag nästa år. I brevet trycker vi på vårt pågående värdegrundsarbete, den
orättvisa kostnaden för planskötsel (Arnöparken) och den dålig skötseln av Rosvalla.

9. Planskötsel Rosvalla: Lars berättade att han försökt få igång en dialog med ansvariga
på Rosvalla men ej fått någon respons. Vi beslutade att Lars ska boka ett möte med
dem tillsammans med Roger för att diskutera skötseln av planen (eller misskötseln!).
10. Planskötsel Arnöparken: Titus har beställt nät till doughouterna men det har inte
kommit än. Hyllor är på gång samt är bänkarna klara. De är dock ej väggfasta utan
lösa för att förhindra att doughouterna blir tillhåll för ungdomar med risk för
skadegörelse. Titus ska författa en inbjudan till alla ungdomar och föräldrar
angående en kombinerad jobbardag och avslutningsmatch på Arnöparken.
Förslagsvis söndagen den 20/9.
11. Övriga frågor: Roger informerade att han kommer att delta vid ett planeringsmöte
inför firandet av Gästabudet 700 år 2017.
12. Nästa möte bestämdes till helgen 14-15/11. Roger återkommer med val av plats.
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