
Bestyrelsesmøde - 09-05-21
Emne Diskussion Action
Ansvarsområder - roller Vi har fordelt rollerne, se skema længere ned.

Meldes ud i nyhedsbrev. Rikke

SOS Frederikshavn - istider De bliver tilbudt vores arrangementstimer. Lene

IKA - istider Tirsdag 20.00-20.45 byttet med onsdag
19.45-20.30.
Vi bytter tilbage nu. Lene informerer.

Fredag 19.30-20.15 flyttet 15 min. Obs på at
det bliver flyttet når der kommer
arrangementstider.

Lene

Sommer-camp uge 27 Vi tager det efter mødet.

Prøvetimer 1 prøvetime - husk corona test 72 timer
gammel.
Max 5 pr timer.
Prøvetimer onsdag både begynder og voksen.

Ekstra træner på voksen, men ikke begynder.

Tilmelding i maj 100% pris.
Tilmelding i juni 50% pris.

Tanja skriver til prøvetimer.

Rikke oprettet prøvetimer.
Tanja

Rikke
Klargøring af klubmodul Rikke gør dette når den nye træningsplan er

klar.
Senere

Facebook og instagram Tanja styrer det for nu.

Rikke laver plakater til offentlig + skoler.

Tanja

Rikke

Off-ice Vi holder os til skøjtetræning.
Og holder pause i juli.

Vi starter op med træning og off-ice 1/8.

Fremtidige møder Vi mødes hver 3. søndag i måneden.
- Dagsorden
- Alle datoer oprettes som events på

facebook.
- Evt. emner skivers i event.

Tanja
Rikke



- Start med status

Ny konkurrenceform – Svar til DSU FunSkate + Cubs + Springs
Måske dele øst og vest.
Måske 4 konkurrencer i stedet for 3.
Måske 1 fælles konkurrence til sidst.

Resten – landsdækkende konkurrencer.

Rikke

Ny skøjtehal - penge søgning Vi skal have lavet en liste over hvad der skal
sponsoreres.

- Sponsér på hjemmesiden
- Liste over fonde + hvad vil vi have ud

af det?

Rema + Lidl

Tanja
Rikke

Bopæl til nye trænere Kamilla ringer til kommunen - så vores
trænere kan få en kontaktperson.

Kamilla

Spotify Spotify konto, skal sættes op. Rikke

Tanja – Bali 2022 Tanja tager til Bali i feb 2022 – 5 måneder.
Vi skal have et nyt bestyrelsesmedlem –
Nanna kan overtage, hvis Goar ikke vil.

Tanja

Maja Halskov - FF5 Maja har skøjtet - hus skal ikke have pengene
tilbage!!!

Christopher

FF5 -> K 4 flytter fra FF5 -> K Lene

Helligdage Lene undersøger + sender info ud. Lene

Mailen Coronaansvarlig – Tanja sender mails til
Kamilla

Tanja +
Kamilla

Næste gang - Hvilke konkurrencer skal vi deltage i?



Roller

Roller i bestyrelsen Ansvarlig
Bestyrelsesformand Rikke
Kasserer Christopher
Sekretær Tanja
Skøjteskolen Kamilla
FunSkate ansvarlig Kamilla
Trænerkoordinator
Istidskoordination
Arrangementer/camps
Konkurrence koordinator
Træningsplaner

Lene

Offentligskøjteleje Tanja
Udvalgsstyrer Rikke + Kamilla
Nyhedsbreve Rikke
Shop ansvarlig (+træningstøj) Tanja
Corona ansvarlig Kamilla

Trænerer
https://www.selskabsadvokaterne.dk/artikler/andet/ansaettelse-af-udenlandske-statsborgere/

Step 1: Statsborgerskab

Step 2: Sikre dokumentation – hav kopi af opholdstilladelse, pas og tidsbegrænsning.

Step 3: Følg op

Repræsentantskabsmøde - 12/06/21 - KBH

https://www.dif.dk/da/forening/vaerktoejer/organisering-og-ledelse

https://www.selskabsadvokaterne.dk/artikler/andet/ansaettelse-af-udenlandske-statsborgere/
https://www.dif.dk/da/forening/vaerktoejer/organisering-og-ledelse

