Protokoll fört vid styrelsemöte för Grums Badmintonklubb 111206
Närvarande: Thomas Belsing, Tommie Nederman, Peter Hjärtquist, Amanda Nederman
§1

Mötets öppnande
Mötet öppnat av ordföranden Thomas Belsing.

§2

Dagordningens fastställande
Punkterna ”Inköp av klubbracketar” lades till.

§3

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll lästes upp.

§4

Ekonomi
Vi har nu sammanlagt runt 31 000kr på kontot och i kontanter. Fram tills nästa
möte väntas inkomster på runt 22 500kr och utgifter på 22 500kr.

§5

Tävlingsrapporter
Sedan förra mötet har GBMK deltagit vid:
Distriktsmästerskapet
Riks U15 i Kista
Skanska cup i Trollhättan

§6

Hemsidan
Träningar ska göras med synliga, kanske ha rubrik ”Träning” med underrubriker
”Tränare” och ”Träningstider”.
Om ”spelarprofiler” finns kvar ska den tas bort pga inaktivitet.

§7

500-klubben
Alla 5 intresserade företag har betalat. Arbete fortgår för att få fler företag att
nappa.

§8

Klubbkläder
36st T-shirts beställda. Orbion sponsrar och sänker priset från 230kr/st till
200kr/st. Prelimär leverans på fredag 9/12. Ett antal storlekar är restnoterade.

§9

Salamiförsäljningen
Salamiförsäljningen är i utdelningsfasen. Försäljningen ger ungefär 16 000kr.

§10

Dygnslaget
Inga anmälningar än. Amanda är lotteriansvarig. Alla gör en insats för att ragga
priser. Vi behöver utse en cafeteriaansvarig.

§11

Uppslutning på träningarna
Det är få deltagare på träningarna. Kanske kan vi bjuda in Åmål för att få mer
folk på träningarna. Badmintonlekis i Slottsbron kanske kan vara något?
Informationslappar i skolor ska sättas upp.

§12

Jubileum

Vi skjuter upp all jubiléumsplanering till efter Dygnslaget. Kanske en enkel
aktivitet under våren kan vara något.
§13

Sociala fonden
Tomas kontaktar Rantzows för att köpa sifferblock.
Vad ska vi söka pengar för härnäst?

§14

Julavslutning
Vi ska ha julavslutning 17/12 10.30 – 12.00. Amanda, Malin och Linus tar hand
om avslutningen. Tommie lägger in en nyhet om avslutningen på hemsidan.

§15

Nästa möte
Nästa möte är 24/1 -12. Cissi ansvarar för fika.

§16

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

justeras

…………………………………
Peter Hjärtquist

……………………………..
Thomas Belsing

