Protokoll fört vid styrelsemöte för Grums Badmintonklubb 130121
Närvarande: Thomas Belsing, Tommie Nederman, Peter Hjärtquist, Amanda Nederman, Lisa
Malmgren, Stefan Malmgren
§1

Mötets öppnande
Mötet öppnat av ordföranden Thomas Belsing.

§2

Dagordningens fastställande
Punkten ”Utbildning i medlemshantering, idrott online” lades till.

§3

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes.

§4

Ekonomi
Vi har nu sammanlagt runt 50 000kr på kontot och i kontanter. Fram tills nästa möte
väntas inkomster på runt 30 000kr och utgifter på 23 000kr.

§5

Tävlingsrapporter
Sedan senaste mötet har vi deltagit i följande tävlingar:
Dygnslaget
Carlstad Open
Serien

§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 eller annan koppling till Grums
badmnintonklubbs användare på Facebook ska läggas upp. Svenska spel ska läggas till
under ”Stöd oss”.

§7

Dygnslaget
Sebastian Hedlund vann alla tre klassegrar i B. Det var 102 deltagare, vilket är ungefär
lika många som förra året. Tävlingen gav ett preliminärt resultat på ungefär 5 000kr.

§8

Rekrytering
Tomas sätter upp en lapp på södra skolan.

§9

Sportlovsträning?
Sportlovet är vecka 9. Vi ska höra efter bland ledarna vilken dag som passar bäst att ha
rekrytering/träningspass för fritids.

§10

500-klubben
Tomas har kvar tackkorten och ska skickas ut snarast.

§11

LOK-ansökan
LOK-ansökan ska vara inne senast 15:e februari. Tomas ansvarar för detta.

§12

Försäljning, lotter, korv?
Vi tar hem 250st ex av ”Sportlotten”. Lotten kostar 50kr/st och förtjänsten är 25kr/lott.
Säljperioden är vecka 7-16.

§13

Sociala Fonden
Vi ska köpa träningsstegar enligt föregående mötesprotokoll.

§14

Bollfuktarskåp
Skåpet är ännu inte på plats och vi behöver köpa en luftfuktare. Peter undersöker vilka
fuktare som finns och diskuterar med styrelsen.

§15

Utbildning i medlemshantering, idrott online
Det ska gå en utbildning i hur medlemshanteringen går till i idrott online i Grums.
Tommie ska försöka få en plats på utbildningen.

§16

Klubbmästerskap
KM går av stapeln annandag påsk som vanligt, i år är det den 1/4.

§15

Nästa möte
Nästa möte är 4/3 18.30.

§16

Fika
Cecilia ordnar fika till nästa möte.

§17

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

justeras

………………………….......
Peter Hjärtquist

……………………………..
Thomas Belsing

