Protokoll fört vid styrelsemöte för Grums Badmintonklubb 121112
Närvarande: Thomas Belsing, Tommie Nederman, Peter Hjärtquist, Amanda Nederman,
Cecilia Persson, Lisa Malmgren, Stefan Malmgren
§1

Mötets öppnande
Mötet öppnat av ordföranden Thomas Belsing.

§2

Dagordningens fastställande
Punkten ”Klubbkläder” och ”Rekrytering” lades till.

§3

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes.

§4

Ekonomi
Vi har nu sammanlagt runt 34 400kr på kontot och i kontanter. Fram tills nästa möte
väntas inkomster på runt 17 500kr (varav 13 500kr för salamiförsäljningen) och
utgifter på 7 500kr.

§5

Tävlingsrapporter
Sedan senaste mötet har vi deltagit i följande tävlingar:
Picassofjädern
Maif cupen
WJT Jönköping
Serien:
Grums – Mariestad AIF
Grums – BMK Racket

1- 7
0-8

§6

Hemsidan
En punkt som heter ”Vill du börja spela badminton” bör läggas till. Tommie och
Amanda funderar på hur det bör se ut. Länk till SVEA (svenska spel) ska läggas till.
Länk eller annan koppling till Grums badmnintonklubbs användare på Facebook ska
läggas upp.

§7

500-klubben
Tomas har tackkorten men har inte skickat ut dem än. Korten ska skickas ut
tillsammans med ett förljebrev och en möjlighet att stödja oss nästa år.

§8

DM
Tommie kontaktar VF. Tomas beställer mer bollar.

§9

Dygnslaget
Inbjudan ska ut. Vi ska ha en slogantävling för dygnslaget med fina priser.

§10

Sociala fonden
Peter undersöker om vi kan få tag på drickakyl och luftfuktare för en rimlig peng. Vi
ska ordna blanketter för ansökan till pengar från Sociala fonden. Vi ska ansöka om
pengar för en repstege att använda i träningen.

§11

Klubbkläder
Vi undersöker intresset bland spelare att köpa T-shirt och de alternativ för tröjor som
finns.

§12

Rekrytering
Vi hade en träningsdag under höstlovet. Det var ett pass för fritidsbarn på förmiddagen
och allmänheten på eftermiddagen.

§13

Nästa möte
Nästa möte är 12/12 18.30.

§14

Fika
Amanda ordnar fika till nästa möte.

§15

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

justeras

………………………….......
Peter Hjärtquist

……………………………..
Thomas Belsing

