Styrelsemöte Nyköping Knights Basebollklubb den 2 juni 2016
Närvarande: Anna Ulf, Anna Ström, Jimmy Lindell, Roger Bille, Peter Ström, Titus Fagerlund, Daniel
Berglöf

1. Mötets öppnande.
Roger Bille öppnar mötet
2. Dagordningens godkännande.
Med tillägg under Övriga frågor:
a.
b.
c.
d.

Kepsar.
Föreningsmässa
Uppdatering webbsida
Rosvalla slagbur och dragnät

3. Föregående protokoll.
Gås igenom och läggs till handlingarna

4. Ekonomisk rapport.
Kassören går igenom Resultatrapport och Balansräkning.

5. NKBK Projekt
Arnö. Har fått bidrag och gjort några insatser. Bland annat bjudit in Långsätterskolan med bra
uppslutning, men det blir dock få som kommer till ordinarie träningar.
Integration. Träff på Arnöparken för nyanlända, med god uppslutning. Samarbete med Ung Kraft till
hösten.
Skolan. Inget nytt, avvaktar till hösten
Macron Indoor. Slutfört med gott resultat
Macron Cup. Också den slutförd med gott resultat.

Företagsevent. Har skjutits upp till den 17 juni.
Riddarskolan. Är med i Nyköpings kommuns sommarguide. Körs den 13 –15 juni, klockan 19 – 20.
Utbildning funktionärer. Inget nytt att rapportera. Förslag på att vi skulle kunna ha interna kurser,
tex protokollförare, regelkurs mm.
Get together. Inget nytt att rapportera.
Juniorverksamhet. I fas. Närmast är matcher den 1 och 3 juli i Stockholm och Sundbyberg. Därefter
en match i Rättvik den 7 augusti.
RF:s anvisningar om barn- och ungdomsidrott. Fått remissvar och ska göra en handlingsplan, som
kommer till nästa styrelsemöte.
6.

Rapporter
a. Macron Cup. Se ovan under punkt 5
b. Distriktslagsturnering. Tre spelare representerade Knights med goda prestationer.

7. Billingeslaget.
Vi skickar ett U12- och ett U15-lag. Peter huvudansvarig.
8. Näcken Cup.
Titus huvudansvarig.
9. Bocken Cup.
Peter huvudansvarig.
10. Riddarskolan.
Se ovan under punkt 5

11. Företagsevent.
Se ovan under punkt 5

12. Förbundsmöte 2017.
Ska vi arrangera detta? Kommer att vara helgen 25-26 mars 2017. Ska vi göra något mer än bara
ett förbundsmöte? Domarträff? Coachträff? Sociala aktiviteter runtikring? Beslutar att vi ska
arrangera detta med ett Gästabud på Nyköpingshus samt att vi ska ha andra aktiviteter parallellt.
Roger tar projektansvaret.
13. Övriga frågor.
a. Kepsar. Kepsar har tidigare beställts och har nu kommit. De har dock fel grå färg och
det saknas brodyr. Peter håller på och förhandlar med leverantören
b. Föreningsmässa. Den 1 oktober är det föreningsmässa i Nyköpings kommun där vi
fått ett erbjudande om att vara med och marknadsföra vår förening. Vi svarar att vi
är intresserade av att vara med. Projektledare blir Anna Ulf och Daniel.
c. Uppdatering webbsida. För kännedom så kommer vår hemsida kommer att
uppdateras på servern den 7 – 8 juni.
d. Slagbur och dragnät Rosvalla. Slagburen behöver ses över. Nätet är för hårt spänt,
det behöver släppas ner och ha något tyngre som håller i det längst ner.
Det behövs nya dragnät till gruset. Rosvalla har dock meddelat att ekonomin inte
tillåter några nya inköp.
Daniel tar kontakt med Rosvalla och ber dem åtgärda slagburen samt får i uppdrag
att ta fram ett förslag på inköp av dragnät till nästa styrelsemöte.
e. Rosvalla. Titus har i samarbete med idrottslärare och Nyköping högstadiums
fotbollsprofil genomfört en basebollträff. Det blir sannolikt fler
14. Nästa möte.
Den 6 september kl 18:30. På Skördevägen 12, Nyköping.
15. Mötets avslutande.
Roger avslutar mötet.

____________________________

__________________________

Sekreterare

Justerare

