Protokoll IK Graip styrelsemöte 2021-05-04, via MS teams
Närvarande:
Anders Grönlund
Andreas Hagström
Jingjin Genitz
Joel Gandborg
Lina Gröndahl
Mait Johlin
Sandra Othberg
Thomas Österberg

Frånvarande:
Agnes Hansson

1. Mötet öppnande
Thomas öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Val av justerare
Mötet beslöt att utse Sandra Othberg att justera dagens protokoll.

3. Föregående protokoll
Vi gick igenom protokollet daterade 2020-03-16.
Föregående protokoll godkändes.

4. Presentation av styrelsen
Alla mötesdeltagare gjorde en presentation om sig själv.

5. Ekonomi
Mait lyfte fram att det var viktigt med försäljning av medlemmarskap.
Mait ville få deltagarlista av hockey sektion.
Mait kommer se över Graips sponsoravtal och kontrollera vilka avtal går ut i år. Thomas
konstaterade att klubben måste jobba med de utgående avtalen.
Alla utmanades att jobba med att hittar möjliga sponsor.
Mait skulle skicka över tidigare årens kostnadsfördelningar för hockey till Anders och
Andreas. Hon kommer sitta tillsammans med konståkning och hockey var för sig och ta
fram respektive budgetförslag. Mötet bestämde att ha en genomgång av budgetförslagen
för hela klubben när konståkning och hockeys förslagen är klara.
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6. Sektionsinfo
•

Konståkning
Säsongen är över. Off-is träning pågår i Visby. Det planeras läger till veckan 32.
Det finns fundering att ta avgift från tävlingsåkare. Thomas påpekade att vi
behövde se över vad medlemskapet innebar först.

•

Hockey
Ingen verksamhet just nu.

•

Cykel
Det planeras att dra igång träning inom närtid.
Tävling är uppskjuten till september.
Det finns plan på att dra igång seniorträning när restriktionen lättnar.

•

Fotboll
Det finns två lag som tränar med många barn.

•

Innebandy
Det hade varit avslutning. Det finns plan att ha två lag till nästa säsong eftersom
det hade varit många deltagare den här säsongen.

•

Bordtennis
Hoppas att kunna dra igång till hösten.

•

Handboll
Det finns intresse att dra igång handbollträning

•

Gym
Mait efterfrågade introduktionspass av utegym för att få igång användning.

•

Badminton
Inget att rapportera.

7. Övriga frågor
•

Mait kommer kontakta Region Gotland och föra diskussion om gymavtalet, bl.a.
om öppettid och upplåsning av Solklintshallen.

•

Mötet bestämde att det skulle ordnas en styrelseträff när covid-restriktion lättnar
för att diskutera medlemskapet och avgifter.

•

Publicering av protokoll
Mötet bestämde att lägga upp protokoll på Graip hemsida. Jingjin ansvarar för
detta.

•

Joel tog upp att han hade tackat ja till att Graip står för en station av vätskekontroll
under Gotland 360.

•

Cementahallen
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Cementa önskade att Graip tog över underhållsansvar på cementhallen. Thomas
höll på att se över övertagandet ihop med Idrottscenter.
•

Mötet utsåg Joel Gandborg som Graip hemsida ansvarige

•

Styrelsemöte kommer hållas den första tisdagen varje månad.

8. Nästa styrelsemöte
Tisdag den 1 juli kl. 18.00 via teams.

9. Mötets avslutande
Thomas avslutade mötet.

_______________________________
Thomas Österberg
Ordförande

_______________________________
Jingjin Genitz
Sekreterare

_______________________________
Sandra Othberg
Justerare
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