Protokoll fört vid ESLS styrelsemöte 7 april 2015

Närvarande: Charlotte Stelpe, Carina Johansson, Marie Lifvergren, Helena Dunér,
Bo Gustafsson och Sofie Bergkvist
1. Dagordning
Kvällens dagordning fastställdes
2. Justeringsperson
Till att justera kvällens protokoll valdes Helena D
3. Sekreterare
Till kvällens sekreterare valdes Sofie B
4. Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna
5. Ekonomirapport
Carina J har mailat ut underlag i förväg
Carina J föredrog och förklarade det ekonomiska läget
6. Övriga rapporter
Simning
Genomförd verksamhet:
SMUK har genomförts
KM april ställdes in
Ungdoms GP: simmare har deltagit med goda resultat
Kommande tävlingar:
Höglandsdoppet i Nässjö, 11 – 12 april
Simianden, 18 – 19 april
Från 8 april sker simträning i Nannylund
Tränarmöte med mat genomförs 23 april
Simläger i Tormelino 9 – 16 maj
Livräddning
--Motion
Avslutning har genomförts före Påsk
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Babysim
Reklamfolder ska tryckas upp och spridas
Verksamhetheten fungerar bra och de sista två tillfällena kommer genomföras
i Nannylund
Master
Fungerar bra med samarbetet och samträningen med Triathlon klubben
Svalan/Simba
Behov av däckbyte
Utbildning
8 april föreläsning i Vetlanda ang. Mental träning
Tränarutbildning har genomförts och var uppskattad
Adm
Dialogmöte med kommunen 9 april. Charlotte S deltager
Nyttjande av Facebook för information till tränare och styrelsen. Dick ska
tillfrågas om han kan lägga upp en ny sida för denna information
7. Uppdragsuppföljning
Mitt i Prick
Inbjudan har gått ut
Olsbergs kvarstår som sponsor
Aktivitetsrapportering
Inget
Läger
Faktura för lägret har kommit
Uppvaktning och försäljning
Uppvakning av Sofie B kommer att ske på nästa styrelsemöte
Hemsidan
--Östsvenska Simförbundet
Årsmöte har genomförts och Charlotte S och Marie L deltog
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Sommarläger
Marie Lindemalm och Catrin Evertsson har visat intresse för att medfölja som
”matmammor”
Info och anmälan ska sammanställas av Marie L och sändas ut till simmare av
Carina J
8. Beslut
Reducering av Masters träningsavgift maa att simhallen är stängd kommer att
ske till 400 kr/termin under 2015
Charlotte S kontaktar simhallen ang. reducering av simhallskostnad maa
stängningen av hallen
Masters tillåts att nyttja klubbens minibuss efter samråd med Charlotte S
Inköp av Win Grodan medalj bestämdes
9. Övrigt
90 års jubileum
Claes-Göran Stelpe har tackat jag till att driva och hålla ihop detta projektet
Annette Persson har också visat intresse att deltaga i detta projekt.
Marie L ska tillfråga om Catrin Evertsson och Lars Ljunggren också kan tänka
sig att ingå i detta projekt
Sponsring
Mikael Kullgren och Carina J arbetar vidare med olika alternativ
Simmarna har önskemål om att ändra färg på badmössorna. Inventering ska
ske för att se hur många vi har i nuläget
Laxförsäljning
Bosse G redovisade en intäkt på 37 830 kr för försäljningen
Vi bör utveckla provsmakningen
Bosse G och Eva G är intresserade att fortsätta med försäljningen och ska
tillfråga Lars Ljunggren om han kan stödja
Stadsfest
Styrelsen ska svara att vi inte har tillfälle att bistå med hjälp
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Diggiloo
24 juli
Carina J ska sända ut information till föräldrar och vuxna i klubben om intresse
finns för att hjälpa till
Sjukvårdsväska
Inte aktuellt med att försälja dessa
Sportservice
Inte aktuellt med att sälja dessa lotter
10. Nästa styrelsemöte
Tisdagen 5 maj kl 18.30
Ansvarig för fika
Helena D
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Marie Lifvergren
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Sekreterare
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