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Nacka HI planeringskonferens 17 mars 2018
Plats: Quality hotell Nacka
Närvarande:
Jessica Egeland (JE), Christer Svanberg (CS), Peter Kohlström (PK), Robert Öberg
(RÖ), Mats Rylander (MR), Peter Junell (PJ), Jovan Nikander (JN), Kenneth
Blomqvist (KB), Hilde Schjölberg (HS), Johan Sjölin (JS), Torbjörn Stolpe (TS),
Louise Wiberg (LW), Mats Lundin (ML) och Arkan Palani (AP).

Inledning:
TS hälsade alla välkomna till årets konferens och programmet gicks igenom,
speciellt välkommen hälsades de nya styrelserepresentanterna. Därefter gjorde alla
en kort presentation av oss själva.
Ekonomi:
• Utfall 2017: CS gick igenom grenarnas kostnader och intäkter för 2016 &
2017, grenarna tyckte det var bra att se detta och vi kommer fortsätta göra
denna uppföljning. CS mailar ut denna till grenledarna och styrelsen.
• Nya medlemmar: TS delade in alla i grupper som fick 20 min på sig att
komma på hur vi kan få nya medlemmar.
Grupp 1: Föreningsdag ihop med fler tex. (träffstugan), RBU (blänkare
tidning), Särskolor (föräldramöte), hjultorget.
Grupp 2: Kompisträning, LSS handläggare på kommun (info), Haben, FUB,
down syndrom, PRO, fritidsnätet (info).
Grupp 3: hjultorget, kompisträning, sociala medier, streama matcher,
idrottslärare, Nacka hälsan (info).
Grupp 4: Familjemedlem, bjuda klassar i sin skola, visa upp oss på tex
RBU, träffstugan, dysmeli, prova på dag idrottslärare.
• Uppföljning höstkonferensen: PK gick igenom höstkonferensen och tog
upp de 5 prioriterade punkterna som vi skulle jobba vidare med.
Äskande-slutred.blankett: CS har tagit fram en ny enklare som mailas till
alla efter konferensen.
Företagsevent/möhippa etc.: Vi har tagit fram kostnader som ska gälla samt
lagt upp detta på hemsidan.
Fonder: PK och AP har tagit fram bra fonder som alla kan söka för material
och läger, Detta ligger på hemsidan.
Egenavgifter: Styrelsen har tagit fram vad som gäller när vi åker på
aktiviteter.
Sponsorer: PK har mailat ut att vi behöver starta en sponsorgrupp, intresset
har tyvärr vart svalt. PK mailar ut igen och lägger med det i nyhetsbrevet.
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Kansliet: TS informerade alla att Arkan kommer sluta sin tjänst den 30/4.
• Årsplanering: PK gick igenom årsplaneringen. Det bestämdes att
styrelsemöten sker på tisdagar kl.18,30 och IK möten onsdagar
kl.18,00. Kansliet mailar ut årsplaneringen när den är justerad.
• Nacka Games: AP kommer att söka tider i hallarna den 22-23/9 för
årets NG. AP uppmanade alla idrotter att inkomma med deras
önskemål om halltider snarast samt var de ska ha får tävlingar.
• Träningstider: CS bad alla idrotter att inkomma med nästa
verksamhetsårs träningstider och arrangemang för de ska skickas in
till kommun senast den 15/4.
• Idrottslyftet: PK informerade och gick igenom vad man bör tänka på
för att söka. Årets idrottslyft är öppet hela tiden för sökning av medel.
Styrelsen uppmanade alla grenar att söka. PK är behjälplig.
Vi mailar tips listan.
• SportsCamp: CS informerade att priserna är klara och allt läggs ut
på hemsidan v.12. Rullstolsbasket, Rullstolsinnebandy, E-sport,
Simning och Kälkhockey kommer att närvara.
• Närvaroappen: AP gick igenom hur man gör för att registrera
träningarna i appen.
IK möte: PK styrde mötet där alla grenar fick berätta hur det ser ut i grenen och vad
de gjort och ska göra för viktiga aktiviteter.
Föreningsdag: Vi kommer ha en föreningsdag/avslutning den 9/6 kl.10-15. Alla
idrotter ska göra något slags prova på eller tävling i sin gren. Särnmark kommer att
vara med och sponsra med priser samt fika.
Hjultorget: Datum är den 23-24/5 där vi kommer att visa upp E-sport. Alla idrotter
fick en folder samt ska uppmana att sprida detta.
Idrotternas 3 års plan: Grenarna gick igenom sina 3 års planer och hur det har sett
ut 2018.

Avslutning:
TS tackade alla för en givande dag och önskade alla en trevlig kväll samt att han ser
fram mot att jobba med alla under detta år.
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