Protokoll fört vid styrelsemöte för Grums Badmintonklubb 110901
Närvarande: Thomas Belsing, Tommie Nederman, Peter Hjärtquist, Cecilia Persson
§1

Mötets öppnande
Mötet öppnat av ordföranden Thomas Belsing.

§2

Dagordningens fastställande
Punkterna ”500-klubben” och ”Övrigt” lades till.

§3

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll lästes upp.

§4

Ekonomi
Vi har nu kring 39 000kr. Fram till nästa möte väntas inkomster på 2 000kr och
utgifter på 12 000kr. Säsongen gav ett resultat på ungefär -9 500kr och ingående
kapital för säsongen 2011/12 är ungefär 25 000kr.

§5

Tävlingsrapporter
Riksklasskval:
Victor Nederman, semifinal HSU15
Amanda Nederman, gick ej ur poolen, DSU17

§6

Hemsidan
Vi har problem med spam och vi ska se över möjligheter att förhindra mer spam.
Träningstider, tävlingskalendern, serien och länkar ska uppdateras.
Jubileumstexten i högerspalten ska tas bort då jubileet har skjutits upp.

§7

Halltider
Våra halltider är:
Mån 19.15 – 20.45 (Slottsbron)
Ons 19.45 – 23.00
Fre 17.00 – 19.15
Lör 9.00 – 12.30
Träningstiderna ska läggas in i GV-nytt lagom till första träningen.

§8

Tränare
Lör 9-10.30 rullande schema med ungdomar?
Tommie kan ta första passet på onsdagar och andra passet på måndagar.
Resterande pass behöver tränare. Kanske får vi köra ett rullande schema de
passen också.

§9

Årsmöte, KM-priser
Tomas ansvarar för om verksamhetsberättelsen, Tommie står för budgeten och
Cecilia ansvarar för fikat. Medlemsavgifterna är samma som förra året.

§10

Tävlingskalender
Snarlik förra årets tävlingskalender. Tomas uppdaterar kalendern på hemsidan.

§11

Bollar

Vi ska använda Fukudabollar.
§12

Serien
1 lag är anmält och Ulf N är lagledare. 24/9 har vi seriesammandrag hemma och
Cecilia ansvarar för fika och Tomas ansvarar för inbjudan och kontroll av nät
och sifferblock.

§13

Jubileum
Svalt intresse, så vi har inget jubilerum i oktober men vi undersöker om vi kan
ha ett jubileum något senare.

§14

Beställning av klubbkläder
Vi ska fråga spelarna vad de vill ha för kläder och höra med Fukuda vad de har
att erbjuda. Vi ska ha någon typ av ”40-års”-tryck.

§15

Försäljning av salami?
Ja, vi ska sälja salami. Salamikorvarna kostar 170kr/st och ska levereras v47.

§16

500-klubben
Lappen är så gott som färdig och ska skickas ut.

§17

Övrigt
Vi har fått et ”skolpaket” från SBF. Skolpaketet innebär 20 racketar och bollar
till Slottsbrons skola.
Tommie har gått en klubbdomarkurs och en kurs i tournament planner. Det är
problem med tidssättning och lottning men det finns positiva sidor av
tournament planner också.

§18

Nästa möte
Nästa möte är årsmötet.

§19

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

justeras

…………………………………
Peter Hjärtquist

……………………………..
Thomas Belsing

