Styrelsemöte nov 2017. 19.00 på BW.
Deltagare: Lasse, Fredrik, Peppe, Fibban, Manne.
synpunkter fr samtliga tränare inbjuditsProtokoll enligt nedan med actions: ongoing.
VT 18- Schema, Pass, Tränare, Lovpass, Specialpass- etc!
- BJJ som innan, FYS som innan, BJJ kids som innan, MMA som innan + extra pass
tisdagar 17.30-19.00 (Dennis borta febr- hitta lösning mha andra tränare), Thai som
innan men endast 1h (19-20) med Celion på nåder…- måste hitta ny tränare! Kids
striking (Lasse) samtidigt som Thaiboxning Månd/ onsd (fr 12 år). Ingen OCR men ett
par föreläsningar/ seminarier, Yoga 1 ggr/ månad fredagar 17.30-18.45, Tjej defence som
innan om det blir en grupp.
Ekonomi, avgifter 18, Bidrag in, Utgifter, kostnader. Är Allt fakturerat?? visa!
- Allt skall vara fakturerat och Peppe kollar en gång till med Celion och skickar läget på
finanserna omg, Celion inte redovisat status i nuläget…. vet ej riktigt läget, Vi avslutar
inte krediten innan Celion lämnat allt till Peppe, MÅSTE ha koll på alla fakturor innan dec
slut. Peppe fixar omg.
- Inga ökningar på avgifter till medlemmar,
Jobb åt KFC, Arvoden, Insatser, Swe Rock, Nattvandring,…..
- Inga jobb SR, Nattvandring,- dock ok med extra insatser som städning, fix åt folk,
Mattan kommer 1-4 DEC, sälja gamla pris?
- Peppe betalar in moms etc omg och vi satsar på att få hem mattan 8-9/12 för inläggning
samtidigt, gamla mattan plockas ihop och säljes- Fibban har 2 kunder och lite andra via
Manne, Vi tar 150kr/m2 för beg och minst 190 för nya. (100m2 extra ny finns). Vi sparar ca
30m2 för events. Kolla om Jonsson kan ställa en container på plats för skräp??
Nya kläder, Mitsar, Säckar, Mtrl??
- Lasse kollar alla missar och kasserar de usla, beställa nya omg då gör Manne. Köp in 10
st barnhandskar till klubben, fixa de befintliga säckarna gör Manne.
- Kolla pris på nya T-shirts via Jocke E gör Lasse, loggor skickar manne till Lasse. Manne
köper in tryckmaskin om vi hittar bra kvalitet för bra pris fr Kina/ dyligt så vi kan printa
hemma!
Lokalen, golv uppe? Sparum fixas, städning- Andreas?!
- Städning funkar bra!! Lägger in nytt trägolv uppe i shoppen den 13/1 Lördag. Alla jobbar.
Lasse kollar allt mtrl. Enkelt klickgolv funkar, Väntar med Sparummet och annat nu.
Styrelse arbetet- ansvar och to-do!! allihop.
- Alla måste dra sitt lass!!!!! Peppe måste.. måste jaga Celion och få ett avslut innan Jan 1.
Terminsstart 2018 är 15/1 Måndag, Nya mattan inne och nya golvet. Posters fixar Manne.
Utbildningar? kurser, SISU, Thai, domare, kids, fys mm mm. (TRÄNARE KRAV)

- Alla har fritt att anmäla sig på bra kurser/utbildningar! samtliga tränare skall vara
utbildade på olika områden. Mer kommer våren -18.
Tävlingar, seminarier, Läger,,,,betala hur mkt? tjejer kan gala igen?? Januari?
- Vi betalar 5000kr till Fibban och Samuel för deltagande i EM, övriga som kan delta och
har en chans till bra resultat for 1000 kr/ man. (Peo, Andreas). Seminarier som vanligt
inom BJJ, OCR, FYS etc. Manne ordnar ett Thai seminarier VT -18.
- Vi kör Tjejer kan gala igen i Januari och satsar på 27/1 Lördag om möjligt. Kolla med
kommunen, lokaler, tränare, tröjor, sponsorer…. 1000-2000kr per företaget för spons och
deltagande, vi hoppas på 300 deltagare, manne ansvarar och återkommer.
Internet, Webbsidan, Abonnemang- mobiltelefon?? Ansvar..
- Gramoz får fortsätta med webb, peppe/ gidden kollar nya sätt via Idrott online- ser bra ut
det som visas! Peppe kollar hur vi kan förbättra Appen för KFC!!!! Viktigt. Kan vi går vi
över till Idrott online och sköter därefter allt igenom detta! Steg för steg.
- Peppe/ manne kollar telefon/abonnemang till Manne för KFC.
Extrapass..- strategi? Priser? tider? Ansvar? tjejer, fys, defence, kommunen, tjocka..
- Nya pass för otränade kan Lasse hålla Måndag/ onsdag efter Thai. 20-21. Kolla intresse.
- Priser för föreningar ökas till 600kr/ gång och 1000kr/ gång för företag.
X-fitness/ Alvaro vill in….. what to do?
- Konkurrent och vi ser inget bra samarbete. Nix på detta på alla punkter.
Terminsavslut HT -17?? bowla, simma, fest, bio,,, annat? Bjuda in föreläsare?
- Avslut fredagen 15/12, 1- Holjebadet, 2-väggabadet, 3- bowling, 4- kfc med käk. Manne
kollar allt och återkommer- sprid till grupperna om datum dock.
TANKAR: Autio, Peter, Johan, Dennis, Celion, Kajsa, Gramoz,- (Styrelsen)
Nycklar…..doping koll…..avsluta krediten….lokalen dagtid??…RF/BHA??…årsmöte??
- Nycklar ok nu, inga nya görs- Manne, Lasse, Fibban, Peppe, Gidden, Celion, Dennis,
Sanna, Autio, Peter G, Johan, Andreas, Mats har nycklar nu och dörr appen funkar.
OLD SHIT…..
Nya systemet- online?? medlemskort? registrering? betalningar? OK- Peppe
Kassör får se på det inför 2017…. 1 år sen. Klippkort? antal klipp?? OK- Peppe
Företags träning?- Enl Lasses ideer. OK- Lasse
Robotdammsugare skall kollas upp omg för att förbättra och förenkla städningen. OK
Celion skulle fixa Thaiseminarie- inte gjort. OK -Manne fixar VT 18.
Övrigt??
- Fixa en BW skylt som sponsor till tavlan- Manne.
- Manne uppdaterar foldern vi har till start VT-18.
- Samtliga tävlande skall ha KFC patch på kläder/gi/ tröjor etc!! Vi fixar patcher.
- Info till alla om terminsslut (15/12) och terminsstart (15/1). Vissa pass fortgår lovet.
- Vinterträning lovet kostar 300 sek. Tränare tillser betalning.
- x
Håll koll på alla datum och era uppgifter!! Hjälp varandra så fixar det sig!
Manne/ Ordf vid protokollet.

