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Hej igen!
Denna gång får ni ta del av hela mötesprotokollet från senaste mötet.
Endast bilaga ”Klubbprofil” bifogas.

§1

Mötet öppnas, ordf inledning
- Jörgen hälsade alla välkomna och öppnade mötet

§2

Godkännande av dagordning
- godkändes

§3

Senaste protokollet, uppföljning beslut/åtgärder samt kvarvarande/bordlagda
- föregående mötesprotokoll upplästes

§4

Rapport från kassören och medlemsutveckling

- kassören redogjorde för gjorda utbetalningar varvid senaste tidningen utgjorde
största utgiften. Behållningen är 208.552.93 kr och 421 medlemmar har erlagt avgiften
för 2015, en ökning med 39 st från april ( Bilaga 1 visar detaljer för perioden)
§5

Inkomna/utgående skrivelser
- enkät från Svemo avseende organisationsöversikt
- förfrågan från Johan Danielsson avseende bidrag till Twin-Shock lag-VM
behandlades. Startavgiften betalas (£380) av klubben, förutsatt alla deltagare har
betalt medlemsavgiften till KCTV. Ordf svarar på förfrågan.

§6

Beslut om investeringar/större utgifter
- beslut avseende en ny klubbprofil togs (bilaga)
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§7

www3.idrottonline.se/KCTVeteranerna

Tävlingar/träning/träffar (rapporter från och planering inför)

- en organisatör av klubbens 30 årsjubileum har anmält sig sedan sista mötet,
styrelsen finner det intressant och arbetet fortsätter inför 2017
- försäkringsfrågan vid utlandstävlingar, av Svemo-UEM-FIM icke sanktionerade,
belystes igen och styrelsen uppdrog åt sekr Kuno Larsson samt ledamot H-O Olsson att
ta upp frågan med Svemo cross sektion inför 2016.
Inför lag-VM i England kommer klubben att lösa en gällande reseförsäkring
(extremsport) för alla deltagare. Medel tas ur budget.
§8
Hemsidan/Idrott Online/Svemo TA
(www3.idrottonline.se/KCTVeteranerna)
- beslutad klubbprofil läggs ut digitalt på de media vi disponerar samt kommer att
finnas i nästa tidning
- licensansökningar inför 50 års racet inkommer dagligen
§9

Klubbtidningen (redaktören) underlag, manusstopp, utgivning

- redaktören som just släppt ett nytt nr av tidningen (nådde medlemmarna
mötesdagen) vittnade om att nästa nr har underlag men efterlyser mera från våra
medlemmar.
§ 10 Övriga frågor
- kondoleans brev och blommor har sänts till fam Ingvarsson i Malung
§ 11 Nästa möte, tid och plats, mötet avslutas.
- nästa gång sammanträder styrelsen den 23 sept (plats Hörby?)

Vid tangentbordet

Digitaljusteras (kopia till alla i styrelsen)
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