Protokoll fört vid styrelsemöte för Grums Badmintonklubb 121008
Närvarande: Thomas Belsing, Tommie Nederman, Peter Hjärtquist, Amanda Nederman,
Cecilia Persson
§1

Mötets öppnande
Mötet öppnat av ordföranden Thomas Belsing.

§2

Dagordningens fastställande
Punkten ”Tema - Rekrytering” lades till.

§3

Styrelsens konstituering
Sekreterare: Peter Hjärtquist
Ledamot: Cecilia Persson

§4

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll saknas för tillället. Mötesanteckingarna lästes upp och
godkändes.

§5

Ekonomi
Vi har nu sammanlagt runt 34 800kr på kontot och i kontanter. Fram tills nästa möte
väntas inkomster på runt 9 000kr och utgifter på 9 000kr.

§6

Tävlingsrapporter
Serien:
Grums 1 - Kungälvs BMK 1
Trollhättans BMF 2 - Grums 1

1-7
6-2

§7

Hemsidan
En punkt som heter ”Vill du börja spela badminton” bör läggas till. Tommie och
Amanda funderar på hur det bör se ut.

§8

DM
DM hålls 24-25/11. Sista anmälningsdag 3/11. Tommie är tävlingsledare. Alla klasser
är tillåtna. Startavgiften är 210kr för seniorer och 150kr för ungdomar. Tommie ordnar
priser (medaljer?). Ska vi ha en prispall? Cecilia uppdaterar evenemangskalern på
Grums kommuns hemsida. VF ska kontaktas. Cecilia svarar för kafeterian.

§9

Dygnslaget
Dygnslaget är 5-6/1 2013. Anmälningstiden går ut tre veckor innan spelhelgen.
Inbjudan ska ut under oktober månad.

§10

Förfrågan från innebandyklubben
Innebandyn har frågat om de kan få låna träningstiden på torsdagar 16.15-17.00 då den
inte används av oss. De får den tiden som lån under höstteminen.

§11

Tema - Rekrytering
Vi ska försöka ha en träningsdag under höstlovet. Torsdag 10.00-16.00 är på förslag.
Annons ska ut i GV-nytt veckan innan.

§12

Svenska spel
Svenska spel delar ut pengar till de klubbar som har spelkort registrerade för klubbens
räkning. Klubben ska anslutas till Svenska spel och vi ska försöka få spelare m.fl. att
registrera sina kort för vår räkning.

§13

500-klubben
Vi har gjort tack-kort som ska ut till de som stött oss.

§12

Ubildning
Tommie undersöker om Karlstad ska hålla i en U1 utbildning.

§12

Sociala fonden
Peter undersöker om vi kan få tag på drickakyl och luftfuktare för en rimlig peng.

§12

Nästa möte
Nästa möte är 12/11 18.30.

§12

Fika
Lisa ordnar fika till nästa möte.

§13

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

justeras

…………………………………
Peter Hjärtquist

……………………………..
Thomas Belsing

