Anteckningar från medlemsmötet den 20 mars 2017.
Kallelsen till mötet skickades ut till alla medlemmar i mitten av februari, från styrelsen i
Klubben och styrelsen i NCAB
NCAB äger hallen och ansvarar för driften, klubben ansvar för curlingverksamheten och
hyr tid i hallen av ABet, precis som alla andra som hyr curlingtid. Klubben äger ABet till
100 %, så även om verksamheterna bedrivs i två olika organisationsformer så är det att
betrakta som en verksamhet avseende ex drift och utveckling.
Alla powerpoint slides som visades på mötet finns på hemsidan under länken ????.
Örjan Hansson hälsade alla välkomna och gick därefter igenom NCAB s och klubbens
ekonomiska resultat för de fem senaste åren. Både klubben och AB,et har haft negativa
resultat under ett antal år, för båda har det varit negativt de tre senaste åren.
I båda verksamheterna har vi jobbat med att hålla kostnaderna i schack. För ABets del
räknar vi med att de åtgärder vi vidtagit kommer sänka kostnader med ca 150 från och
med nästa säsong, vilket är mer än 10 % av kostnadsmassan.
Budskapet nu är att vi inte kan skruva mer på kostnaderna, vi måste förbättra
intäkterna och vi måste hjälpas åt med detta.
- sponsorintäkter, (de tomma fälten på sponsorväggen motsvarar ca 80kkr i
årsinkomst)
- medlemsavgifter (räknar med 10-15 nya medlemmar till hösten, det har varit en
nergång i antal medlemmar de senaste två –tre åren.)
- uthyrningsintäkter (tyvärr minskar även dessa intäkter i år)
Styrelsen för NCAB. arbetar på att anställa någon på ca 25 % för att mer arbeta
med intäktssidan.
Förslag (för att höja intäkterna) som kom fram under mötet var
- ta fram ett sponsormaterial, vad kostar det, vad får man etc, som alla medlemmar
kan sticka i händerna på potentiella sponsorer.
- ordna utmaningsturneringar för våra sponsorer, mot ex andra företag eller
kunder
- ordna rekryteringsturneringar, där ex två medlemmar bildar lag med två
nybörjare, kan vara kompisar, sponsorer eller sponsorkunder.
- Alla medlemmar behöver hjälpa till med att ragga sponsorer, medlemmar och
uthyrning

Den 7-10 december skall vi fira klubbens 100 års jubileum, vi behöver
hjälp med resurser, vi har en festkommitté, men det behövs flera.
ANMÄL intresse till Kajsa alt Micke. ( Se mer om tävlingen nedan)
Frivilliga
Under året har det fungerat hyfsat med resurser för att sköta isen (saknar resurser för
att sköta isen, köra ismaskinerna, vid helgtävlingar) och instruktioner till de som hyr i
hallen. Vi behöver fler som kan vara instruktörer och eller isskötare. Ett antal av de

medlemmar som närvarade vid mötet har anmält sitt intresse. Vi kommer under de sista
veckorna på säsongen försöka få fler medlemmar att anmäla sig.
Tävlingsverksamheten
Vi gick igenom den verksamhet vi har haft i år och diskuterade hur vi skall göra nästa
säsong
- Behålla FKC som idag, dvs med 8 omgångar i grupp A och B samt 6 för övriga. A
och B gruppen måste dock få spela fler tidiga pass, blir en utmaning till
schemaläggarna.
- Då vi tvingats lägga ner Stadium mix i två år, beslöt vi att till nästa säsong, ersätta
den med Stadium mixed dubbel, den nya OS grenen. (skall lyssna med sponsorn
innan en förändring genomförs)
- KM herr o dam; avvakta med att arrangera dessa tävlingar tills det att de
efterfrågas av medlemmarna.
- KM figur arrangeras även nästa år och vi skall även testa på KM mixed dubbel.
- Vi har ansökt om division 1 damer, SM veteran och YJSM till nästa säsong

- Vi har flyttat Norrköpingstävlingen till den 7- 10
december. Tävlingen kommer vara en del av
klubbens 100 års jubileum. I nuläget har vi 5
intresseanmälningar, hör av er till Kajsa eller
Micke, om ni vill anmäla ett lag. Vi beslöt att
försöka ordna en tävling för 20 lag, blir det fler
anmälda lag får vi ordna ett kval för
Norrköpingslagen.
-

Vi beslöt att arrangera någon typ av social tävling typ med lottade lag och då
försöka oss på att spela 100 stenars curling? (= 6 omgångar= 96 stenar, de sista
två stenarna, använder resp .lag för att dra, de poäng man får vid dragningen
läggs ihop med de man spelat ihop, ger att matcherna inte kommer vara slut
förrän det att sista stenen är dragen.)
Tack till alla som kom
Vid tangentbordet
Per Rosander

