Protokoll styrelsemöte Nyköping Knights Basebollklubb 15/11 2015
Närvarande: Roger Bille, Lars Andersson, Anna Ström, Jimmy Lindell, Peter Ström och
Martin Bille (adjungerad)
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Mötet öppnades
Dagordningen godkändes med tillägg
Lars Andersson valdes som mötesekreterare
Föregående protokoll gicks igenom. Där konstaterades att föreningen inte fått något
besked ännu om föreningsbidrag. Lars har ännu ej kontaktat Rosvalla angående
planskötsel och dylikt.
Peter redogjorde för resultatrapport och balansrapport.
Framtida Lagverksamhet
Föreningen beslöt att ställa upp med följande i lagverksamhet 2016:
U12; som leds av Titus, Jimmy och Kjell
U15; som leds av Peter och Martin
Dessutom ska föreningen under året påbörja en uppbyggnad av juniorverksamhet.
Målsättningen är även att år 2017 ska föreningen ha ett seniorlag, för att sedermera
deltaga i seriespel 2018.
Cuper och seriespel
U12 avser att deltaga i följande cuper:
Macron Indoor 5/3
Macron Cup 14/5
Billingeslaget
Näcken Cup
Bocken Cup.
Dessutom ska de delta i 08-serien.
U15 avser att deltaga i följande cuper:
Macron Cup
Billingeslaget,
Näcken Cup
Bocken Cup
Spaghetti-Vättern.
Dessutom ska de delta i 08-serien.
Spring Training

En uppstartsaktivitet tex Boda Borg föreslogs som en inledning på den nya säsongen,
där ungdomar och föräldrar var målgruppen. Inomhusträningen startar den 10/1 på
Herrhagsskolan och fortgår till 24/4.
9. Jimmy åker till SBSF: verksamhetskonferens 21-22//10. Eventuellt kan även Roger
deltaga på specifika delar av programmet.
10. Martin anmäls till Coach Clinic i Norrköping 4-6/12.
11. Roger går på Föreningscafé den 25/11.
12. Martin avser att deltaga i Sörmlandsidrottens plattformsutbildning i Strängnäs den
21/22-11
13. En inventering ska göras för att avgöra bollbehovet för nästa säsong. Peter får i
uppdrag att genomföra eventuell beställning.
14. Ecubi finanseringshjälp; föreningen har detta i åtanke och återkommer i februari när vi
behandlat projektstudierna.
15. Projekt: Styrelsen beslutar att vi under 2016 jobbar med följande projekt och utsedda
projektledare:
a. Arnö – Peter Ström
b. Integration – Anna Ström
c. Samverkan lokala föreningar – Lars Andersson
d. Skolan – vakant
e. Macron Indoor – Titus Fagerlund
f. Macron Cup – Peter Ström
g. Företagsevent/slow pitch – Jimmy Lindell
h. Riddarskolan – Titus Fagerlund
i. Utbildning (funktionärer) – Jimmy Lindell
j. Get together – Martin Bille
k. Juniorverksamhet – Peter Ström
l. RF (Riksidrottsförbundet) krav – Roger Bille
Roger Bille är huvudprojektledare. En första avstämning sker under januari/februari.
16. Kommande årsmöte kommer ske den 15/3. Plats och tid beslutas senare.
17. Övriga frågor
Skötsel Arnöparken; förslag på att röja ogräs och högt gräs bordläggs tills vi vet vilken
aktör vi ska ställa frågan till.
18. Nästa möte sker den 13/2.
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