
Upptaktsmöte, Rambergets HC: 2011-05-23 

 

• Ekonomi: Lämnades ut en sammanställning av den ekonomiska situationen i föreningen samt 
en preliminär budget baserad på den information som vi har för tillfället, en ny budget 
kommer att sammanställas så fort vi kan säkerställa kostnadssidan samt när vi vet hur stor 
truppen blir. 
 

• Medlemsavgifter: Medlemsavgiften är 3 000 kr för en säsong. 1 500 kr skall vara inbetalt 
innan vi går på is första gången, skulle man under hösten skada sig så allvarligt att man inte 
kan spela mer resten av säsongen behöver man enbart betala halva summan av resterande 
belopp (i detta scenario ytterligare 750 kr). Resterande belopp skall vara föreningen till 
handa efter halva säsongen. Totala medlemsavgiften kan bli förändrad beroende på hur 
slutbudgeten ser ut. Detta förslag vann majoritet hos mötesdeltagarna. 
 

• Byssjan: Porse tog sig an uppgiften att skissa upp inredningen av byssjan, efter samtal med 
Karlsson så kommer han och Porse under en helg att åta sig uppdraget att fixa i ordning 
insidan av byssjan. Davva har åtagit sig uppdraget att reparera taket av byssjan samt 
undersöka möjligheterna att få material för ombyggnaden. Samtliga spelare bör se till att 
forsla bort sin utrustning så snart som möjligt, vi återkommer närmare med en sista datum 
då utrustningen måste vara borta. Det enda vi med säkerhet vet, är att ombyggnaden inte 
kommer ske v. 29 då det är båtveckan. 
 

• Trisslotter: Samtliga deltagare tog folder för att kunna sälja triss i prenumerations form, då 
det ger intäkter till föreningen utan några administrativa åtagande av föreningen.   
 

• Sommarträning: Efter röstat både vilka som kan på tisdag respektive måndag och även vilka 
som inte kan på måndag eller tisdag blev det bestämt att sommarträning sker på tisdagar kl 
20:00 i buren som vanligt. Dan skulle återkomma med ett annat ställe som ligger i närheten 
av skatås. 
 

• Tröjnummer: Samtliga mötesdeltagare fick välja sitt önskade nummer på dem nya tröjorna 
samt ett andra nummer. En slut sammanställning kommer att presenteras senare. 
 

• Teamfördelning: Godkändes att vi återgår till konceptet som vi hade förrförra säsongen då vi 
delar in truppen i 3 st grupper som veckvis tar hand om: Puckar, tröjor och vattenflaskor till 
träning och match, samt sätter upp fiket vid eventuell hemmamatch. 
 

• Fest: Informerades om Eliassons sjöslag den 18:e juni kl. 19:00 på Ibsensgatan 24. 
  


