NYHETSBREV 2
Ordförande informerar
Hej alla JCC:are här kommer nyhetsbrev 2 eller ska vi kalla det för ett JULBREV så här i julveckan.
Eftersom vi har en sådan bra hemsida som uppdateras av Johan nästan dagligen har jag inte känt att
behovet av nyhetsbrev 2 varit så stort men nu kommer det.
Även om vi inte har någon curlinghall är klubben väldigt aktiv denna höst. Vi bedriver verksamheter
på olika fronter:
Byggande av den nya hallen
– Bygget sköter från vår sida Leif Ö och Bosse. Kommunen som byggherre har inte intresserat sig så
mycket för bygget som en byggherre borde utan har uttalat att JCC får ta hand om de dagliga
frågorna som uppstår. Som tur är så har Bosse och Leif både haft intresse, kunskap och tid att se till
att NCC har fått svar på sina frågor. De är i stort sett i hallen varje dag för att se till att NCC följer det
förfrågningsunderlag och de projekteringshandlingar som är framtagna.
Skatteutredning
– Vi (Kurt, Micke och Lennart G) tar just nu hjälp av PwC för att reda ut hur vi skall organisera vår
verksamhet för att följa de lagar och skatteregler som kan beröra oss vid överlåtandet av den nya
curlinghallen från kommunen till JCC. I dagarna skickade vi ett antal frågor till skatteverket som vi vill
ha ett förhandsbesked på. Vi kommer att veta mer om detta under januari.
Samtal/överläggningar med Racketcentrum (RC)
– Kurt, Micke och Lena har samtal med RC om samverkan. Ett nyttjanderättsavtal ska skrivas och vi
har också kopplat in oss på RC:s växel vilket innebär att när man ringer 036-12 24 80 är det inte
längre en telefonsvarare man kommer till utan man kommer till RC:s reception där man ska kunna få
svar på frågor om curlingen och även kunna göra bokningar. Johan håller också på att utforma en flik
på RC:s hemsida så att man där kan läsa om curlingklubben.
Styrelsen
– Styrelsen har ungefär ett möte i månaden där det mesta naturligtvis handlar om den nya hallen
men där vi även behandlar de löpande frågorna om ekonomi, tävlingsverksamhet, medlemmar mm.
Nämnas kan att JCC deltog på vinteridrottsdagen på Råslätt den 3 december. Lena och Lennart skötte
JCC:s arrangemang med hjälp av instruktörerna Kurt, Roger, Lennart K och Johan. Tyvärr blev det en
blöt tillställning men det var många som prövade på (vatten)curling.
Våra lag i seriespelet reser runt och spelar på olika platser. Styrelsen har beslutat att ersättning för bil
med 18.50 per mil skall utgå till lagen som är ute och spelar. Om övernattning måste ske kommer viss
ersättning för detta att utgå vid ett senare skede då vi vet mer om vår ekonomi.

Vad händer framöver
–Vi vet nu att överlämnandet av hallen kommer att ske i början av mars 2012 och sen kan vi spela
curling ett par månader innan vi tar bort isen. Plattan kommer inte att målas innan dess, vi kommer
därför att lägga pappersbon och linjer med betongen som bakgrund. Kommer att se lite trist ut men
vi får stå ut med detta. Skälet är att plattan inte skall målas förrän till sommaren då man är säker på
att betongen är torr nog för att färgen skall fästa. I övrigt kommer hallen att bli som beskrevs i
nyhetsbrev 1.

Plattsättning

Vy mot läktaren

Klubben fyller ju 50 år under mellandagarna men vi hade inte tänkt fira det just då utan kombinerar
det med invigningen av hallen (OBS håll dock koll på hemsidan kanske händer det något där som
uppmärksammar 50- åringen). Invigningen kommer att ske under oktober 2012 tror vi men datum
kommer att bestämmas när vi vet exakt hur 50-års-firandet och invigningen ska ske,
tävlingskommittén jobbar med dessa frågor. Sannolikt blir det i samband med någon tävling. Vi
kommer naturligtvis att ha en inslajd när vi får ta isen i anspråk men mer om detta senare.
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
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