Datum 2021-09-15

Anteckningar

Tid: 2021-09-15 kl.18:30- 20.30
Plats: Gamla klubblokalen
-

Ekonomi

Pga minskade utgifter har vi trots reducerade intäkter från sponsring med 80.000 samt
förväntat förminskat försäljningsresultat från vårförsäljning med ca 20.000 och utesluten
höstförsäljning med förväntad inkomstbortfall på 80.000 ett positivt banksaldo. Detta mycket
pga ingående balans 2022 på 122.000 som kommer belastas detta år pga ovanstående.
-

Status lagkontoansvariga- några lag saknar fortfarande lagkontoansvariga. Berörda
lag uppmanas anmäla sådana till föreningen via faktura@fchessleholm.se

-

-Arbete för kassör pågår i nuläget för att rätta felaktigheter i bokföring. Ingen
ekonomisk påverkan.

-

200.000 är överförda till annat konto och avser drift/uppbyggnad av gemensam
klubbstuga.

4 Sponsorer
- Översikt IN: 166 900 Föregående år: 259 000
- Hur ska vi få in fler sponsorer? Fler sponsorer= mindre försäljningsaktiviteter.
Fortfarande inget överenskommet eller väg vidare.
Det behöver komma in fler medlemmar i sponsorgruppen.
Nytt sponsoravtal arbetas med i nuläget och inför 2022 behöver detta kompletteras med nya
sponsoralternativ gällande samarbete IFK samt Vittsjö.
5 To do lista sponsorsektionen
-

Just nu 2 sponsor medlemmar -arbetsgrupp behövs.
Försök pågår att fånga upp de kvarvarande sponsoravtalen som ej är förnyade
2021.

6 Material och frivaror

Vi diskuterade möjlighet att förstärka dörr till befintlig bollbod och detta får vi titta på
framöver. Om man har en bekant som kan tänka sig att sponsra FCh med tex
säkerhetsklassat lås/dörr mottages detta tacksamt då inbrott i utrymmet skett upprepade
gånger.
-Det efterfrågades gemensamt material med gemensamt ansvar att återställa detta till
utrymmet efter användning för att minska materialkostnader. Inventering av detta skall ske i
samband med övrig inventering nämnd nedan.
-

Inköp kläder och idrottsmaterial
Det framkom önskemål från samtliga lagledare om komplettering av utrustning inför
2022. Detta blev överenskommet att man inför 2022 utför en inventering /lag över
materiel som behövs - inte behövs längre och denna lista sammanställs sedan av
föreningen så att material kan ärvas nedåt i lagen - alt gemensamt planeras för
inköp 2022. Önskemål om uppdelad budget lagvis för materialkostnader
efterfrågades också.

7 Dam
-

Kioskförsäljningen

Alla lag skall vara med och sälja i kiosken lika antal tillfällen varje säsong. Även damlaget.
Det lag som är tilldelad aktuellt datum ansvarar själv för ev. byte.
Den ekonomiska fördelningen skall diskuteras vid senare tillfälle.

8 Ungdom
-

Inför varje match skall hemmalaget ha 2 matchvärdar samt 2 domarstöd som ska
fungera som en stöttning till våra domare. Tröjor finns att tillgå. De tröjor som finns i
klubblokal avseende matchvärd/domarkompis skall förflyttas till gemensamt utrymme
- bollbod.

-

Bollkul är snart igång. 2 ansvariga tjejer från 06 är aktiverade i detta projekt och de
ronderar på uppdraget.

-

-

-

Utbildning- Diplom C sker 24 okt samt 5 dec. Olle Nilsson ansvarar och om
deltagarantalet är för högt så finns möjlighet att utöka antalet utbildningstillfällen så
anmäl ert intresse.
Arvoden för första halvåret är utbetalt. NÅgra få som saknar konto för utbetalning
som ej fått utbetalt. Nästa utbetalning avseende hösten kommer i slutet av dec.
Ansökan ungdomsfond- Det finns tillgängligt medel på 37000 då LF inbetalt utskickad
faktura. Dessa pengar är riktade till Ungdomsverksamheten så inkom med ansökan.
De ansökningar som avslogs 2020 ombeds inkomma igen för återbedömning.
Övrigt

-

Möte skall ske med kommunen ihop med IFK avseende brist på planer beroende på
att Matyasvallen nu ej finns tillgänglig. VI har lag som tillfälligtvis tränar i Vankiva och
dessa lag behöver en annan permanent lösning som iinkluderar dom i gemenskapen
till FCH på Österås.
Även Belysning på alla planer efterfrågas samt tillgång till rinnande vatten i nära
anslutning till planerna längst bort.

9 På gång
-

-

Gemensam aktivitet för alla tränare inom barn, ungdom och damsektion,
sponsorsektion, u-sektionen och styrelsen i FCH 26/11 kl.18.00- 21.30 i IFK:s
klubbstuga
Höstaktivitet alla spelare: Qpoolen halvdag 27 nov. Alex, tränare för damlaget
erbjöd sig att arrangera/planera detta och vi pratade om fotboll i mixade smålag.

10 Mail/post
-

Mail till funktion Allmänt FCH : kansli@fchessleholm
Mail till ekonomifrågor: Faktura@fchessleholm SMS/Telefon kassör: 0731540343

11 Utbildning
-

Önskemål om utbildning? Det finns i klubblokal samt på RF-SISU en folder över
tillgängliga utbildningar som sker i höst. Föreningen ser gärna att man som aktiv i
föreningen tar en titt och inkommer med önskemål. Dessa utbildningar kan också
bli aktuella inom ungdomsfondsmedelsansökningar.
Förslag: Supercoashapp har varit på test i F09/10 med gott resultat. Kostnad
1200kr/lag. Hur finansiera detta? (tex ungdomsfonden?)
För mer information kontakta Alex ( tränare Dam) Alexander.fridlund@rfsisu.se

12 Övrigt
-

-

Avgående funktioner/nya 2022 l: Alla funktioner styrelsen är uppe för omval inför
2021 utom 1.
U-sektionsordförande avgår: Jonas Samuelsson. Behöver ny ordförande i denna
sektion. Förslag emottages tacksamt
Planbokare avgår: Mattias Engdahl. Kommer vara behjälplig vid övergång till ny
ansvarig. Förslag mottages tacksamt.
Övergripande önskemål fördelning styrelse
Önskvärd fördelning från styrelsen är ordförande i resp sektion , ekonomiskt ansvarig
samt övriga för att få transparens

-

Valberedningsgrupp behövs inom förening för att hitta ersättare, nya
nomineringar.

-

Nyckelansvarig saknas. Inventering ska ske av nycklar som är ute. VIlka taggar
fungerar/fungerar inte- vilka behöver kompl. nycklar . Klubbstugan IFK har taggar och
förslagsvis skall 2 taggar per lag delas ut för tillträde dit.

-

Hjälp med hemsida- uppdatera info osv. Niklas Edevint kan tänka sig att hjälpa till
med detta. Hemsidan är rörig, har inaktuella uppgifter.
Landskamp - Sverige/Belgien U23- 21okt kl 18:00 . Information utskickad som
nyhet.

-

Choklad- kvar att sälja 122 hjärtan och 449 kakor. Säljes till reducerat pris- går till
förening. De choklad som fortfarande är ute hos lagen skall säljas och förtjänsten
ifrån detta går till det enskilda laget så lagen bestämmer själva sin prissättning. Detta
påverkar lagets egna förtjänst. Kontakt kommer att ske mellan tränare-ansvarig
/kassör för att gå igenom underlag då det framkommit att vissa lags konto blivit
belastade pga chokladförsäljningen. se dokument “ var finns chokladen” Underlag
kommer ej delas ut i nuläget då dessa kan komma att justeras enligt ovan.
Styrelsen framför sina ursäkter för en dåligt planerad försäljningsaktivitet.

-

Upplägget sportadmin- viss önskad fördelning/utskick kan inte genomföras utan
aktivt medlemsskap. För att öka antalet passiva medlemmar: införa låg avgift till just
sådana?

-

Lotteritillstånd saknas. Se nedan. Lotteritillstånd sökes på 3 år, kostar inget men vi
behöver i så fall en lotteriansvarig.

-

Presentation Bra VInst - Joakim Nygren presenterade en lotteriförsäljning som
tränarna skall ge besked på om den är aktuell. 3 årigt engagemang, mellan 300-500
lotter som går på autogiro. Ingen förlust förening. Beräknad förtjänst varierar
beroende på antalet sålda lotter. Joakim Nygren står i så fall som lotteriföreståndare.

-

Övrigt

-

Hur få engagemang i förening?
Denna fråga kommer bli underlag för vidare diskussioner mellan tränare, ordförande,
styrelse

Det framkom att vissa saknar förtroende för styrelsen och dess arbete under det gångna året
och som det nämnts i flera utskick så är styrelsen hårt ansatt av de uppgifter som borde
funnits ute i föreningen vilket bidragit till att styrelsens ordinarie uppgifter/uppföljningar blivit
lidande. Dessutom består styrelsen i nuläget av 1 st medlem som suttit 2 år eller mera,
resterande saknar kunskap om ordinarie styrelsearbete pga pandemin. Det finns gott om
engagerade föräldrar och tränare i föreningen som är aktiva i sitt barns lag men
engagemanget behöver sträcka sig ut i föreningen och från fler så blir arbetsfördelningen
jämnare också.
Frågan kom upp om vi kan anställa en kanslist och vi har lyft frågan gentemot IFK då vi ej
kan säkra en bra arbetsplats för en sådan arbetstagare i nuläget. Dock behöver denna
funktion isåfall finansieras av tex försäljningsaktivitet, annan intäkt.

Arbetet framöver inför 2022 skall därför innkludera tränare, ledare, funktioner så att vi
gemensamt kan hitta en lösning på våra problem samt få en gemensam styrning för
föreningen med förhoppningsvis ökad föreningskänsa som en positiv följd.
Det kommer i höst komma en separat kallelse till en träff för tränare, ledare,
sektionsordförande med frivillig närvaro men med stor möjlighet att påverka
styrning/arbetssätt.

13. Samarbete andra föreningar :
IFK Hässleholm
-

Pågående Projekt med kommunen ”Mötesplats Ljungdala”, fotboll under ett
antal fredagar 21.00- 24.00.

-

Taggar för att komma in till klubbstuga. Arbete pågår för att planera
gemensam utbyggnad som kommer ge oss tilgång till egen sektion i
klubbstugan, eget mötesrum.

Vittsjö
-

FCH blir huvudförening, vilket gör att tjejerna kan gå mellan olika lag inom
klubben.

-

Info Jonas Bertilsson-Vittsjö möte 21/ 9- F06/07 har skett och våra tjejer är
nu informerade om samarbetet. En hel del arbete kvarstår i arbetsgruppen för
att säkerställa att alla frågeställningar blir besvarade. Både Vittsjö och FCH
räknar med att kostnaden för att ha ett gemensamt F!/lag med Vittsjö kommer
bäras av riktad sponsorintäkt. Vittsjö arbetar just nu med detta materialet.

-

Planering kommande möte 2021/2022

.
VI tackar för er närvaro och att ni tog er tiden att komma.
Ni gör alla ett fantastiskt arbete med våra ungdomar!
Vid protokollet: Jonas Bertilsson, Love Solhöj samt övriga styrelsen FCH

