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Träningshall/gräsplan
Under året har frågan om klubben skall sats på upprustning av gräsplanerna och införskaffandet av
en träningshall vintertid diskuterats i styrelsen. Beslut har ej tagits utan att det varit ett
medlemsmöte för att se vad medlemmarna vill satsa på.

Vad gäller gräsplanen så behövs den nivå utjämnas på den övre delen samt ”rensas” från mossa,
samt fylla igen gropar och att man kanske kommer då tillrätta med att den upplevs som vattensjuk
då det regnat mycket.
Behovet av en användbar plan är viktig då vår inkomst till klubben är av hängd på om vi kan ha
kurser och tävlingar på den.

Träningshallen bör vara storleks mässigt 40x20 m med grusunderlag.

Mötet prioriterade att sats på gräsytorna i första hand. Det lämnades åt styrelsen att ta fram kostnads
kalkyler samt tidsplaner för hur gräsytan skall förbättras. En hall kan inte ställas på ytor som senare
skall förbättras, valet att prioritera gräsytorna kändes som klara.

Stugan
Stugan har fått ett 30 cm isoleringstäcke på vinden.
Vi kommer att köra igång med en nya bokningskalender i stugan för kurser och annan bokning av
stugan och planer. Detta för att kunna samköra våra kurser bättre och få en bättre överblick av vad
som är på gång. Information om hur man använder denna kommer senare att ges till instruktörena.

Marknaden
Det framkom tydligt att det saknas information till medlemmarna om hur viktig marknaden är för
klubben. Som förslag gavs att inför marknaden så skall det stå som först upplägg och info på
hemsidan. Efter marknaden kan man skriva vad den inbringat i pengar och ett tack.
Info skall ges av instruktörer till kursdeltagare. Vidare kan man fortsätta att rings till medlemmarna
för att ragga folk till passen. Det kan det också sättas upp en lista i god tid så att man frivilligt kan
sätta upp sina namn för pass.

Det fikades också naturligt vis.........                                                       Vid pennan  Elisabet Nilsson


