Styrelsemöte Nyköping Knights Basebollklubb den 7 maj 2018
Närvarande: Titus Fagerlund, Jimmy Lindell, Anna Ström, Peter Ström, Max Gustafsson, Daniel
Berglöf

1 Mötets öppnande
Titus öppnar mötet
2 Dagordningens godkännande
Dagordningen godkännes
3 Föregående protokoll
Gås igenom och läggs till handlingarna
4 Ekonomisk rapport
Kassören går igenom det ekonomiska läget och budget. Föreningen ekonomi är god.
5 Rapport från förbundsmötet
10 klubbar var representerade, på ca 25 deltagare. Nyköping Knights representerades av Titus
Fagerlund.
6 Macron Cup
6a Macron Cup.
Genomgång och förberedelse inför cupen: planbokning, spelschema, priser är beställt, bemanning,
kiosk mm. Beslutar att vi ska ha loppis med försäljning av basebollutrustning och erbjuda de andra
klubbarna att de också kan lägga ut saker till försäljning.
6b Rosvalla och Arnöparken
Rosvalla: Kolla upp om elen är indragen i speakerbåset.
Arnö: Peter har röjt runt staketet och fixat till runt kanterna. Vi beslutar att anlita Nyköpings
kommun för att sköta gräsklippningen på Arnö under 2018.

6c GDPR.
Diskussion kring vad det innebär för oss. Vi behöver uppdatera och förnya de tillstånd vi har från
vårdnadshavare angående att publicera bilder mm på vår hemsida och/eller facebook. Titus fixar det.
6d Sportläger / Olympic day
Sportläger/Olympic day är i år den 10 augusti. Vi beslutar att vi ska var med på detta.
7 Utbildning
HLR. Anna har fått svar från Karim på Sörmlandsidrotten. 150 kr per deltagare kostar det. Vi beslutar
att vi ska erbjuda styrelsen och alla spelare från 15 år och uppåt att delta på det. Anna kollar datum
med Karim.
Förbundets steg 1 tränarutbildning. Titus, Hugo och Kjell deltog på den. En steg 2 kommer
förmodligen till hösten och eventuellt en repris på steg 1.
8 Cuper
Titus anmäler vårt U15-lag till Billingeslaget som är den 1-3 juni.
9 Nästa möte
Onsdag den 15 augusti, kl 18:30 hos Ströms.
10 Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet
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