Protokoll fört vid styrelsemöte för Grums Badmintonklubb 120619
Närvarande: Thomas Belsing, Tommie Nederman, Peter Hjärtquist, Amanda Nederman,
Stefan Malmgren, Lisa Malmgren, Cecilia Persson
§1

Mötets öppnande
Mötet öppnat av ordföranden Thomas Belsing.

§2

Dagordningens fastställande
Punkten ”Skrivelse till kommunen” lades till.

§3

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes.

§4

Ekonomi
Vi har nu sammanlagt runt 21 000kr på kontot och i kontanter. Säsongen ut
väntas inkomster på runt 14 800kr och utgifter på 3 100kr.

§5

Tävlingsrapporter
Sedan senaste mötet har vi deltagit vid:
Örebrocupen
Yonex International Junior, Varberg
Riksklasskval i Trollhättan

§6

Hemsidan
Byt tävlingsresultatlänken i menyn till merabadminton.com som ska öppnas i
nytt fönster. Stadgarna ska öppnas i nytt fönster.

§7

Seriespel nästa säsong
Vi kommer spela i division 2 nästa säsong. Lisa är tänkt som lagledare. Vi vet i
dagsläget inte vilket seriesammandrag vi får.

§8

Träningstider
Vi föreslår följande träningstider i Grums Sporthall:
Tisdag: 19.30 – 22.00
Torsdag: 17.00 – 19.15
Lördag: 09.00 – 11.15
Vi planerar att ha två träningsgrupper per träningstillfälle.

§9

Tränare/ledare
Vi hoppas att Amanda, Linus och Malin S kan ställa upp.

§10

Styrelsen
Jessica kommer avgå ur styrelsen.

§11

Bollar
Vi har ca 25 dussin bollar och beställer 125 dussin Fukuda Silver Label.

§12

Rekrytering

Vi ska försöka marknadsföra oss vid något större evenemang med spel och
infolapp. Stefan tar fram infolappen. Alla ska se vad för evenemang vi kan
använda oss av.
§14

Skrivelse till kommunen
Handbollsklubben och innebandyklubben håller på att skriva ihop en skrivelse
till kommunen ang. hallhyran för andra idrotter betalar inte hyra och detta är inte
rättvist. Vi håller med i sak, men inte riktigt i formuleringen. Stefan ska försöka
omformulera texten.

§15

Nästa möte
Nästa möte är 16/8 18.30.

§16

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

justeras

…………………………………
Peter Hjärtquist

……………………………..
Thomas Belsing

