Protokoll fört vid styrelsemöte för Grums Badmintonklubb 130304
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
Punkterna ”Träningsdag” och ”Bollfuktarskåp” lades till.

§3

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes.

§4

Ekonomi
Vi har nu sammanlagt runt 56 000kr på kontot och i kontanter. Fram tills nästa möte
väntas inkomster på runt 9 000kr och utgifter på 20 000kr.

§5

Tävlingsrapporter
Sedan senaste mötet har vi deltagit i följande tävlingar:
Ungdomsstråt
BT-Trofen
Vikingaslaget i Sollentuna
GBMK rönte framgångar i alla tre tävlingarna.

§6

Hemsidan
Länk eller annan koppling till Grums badmnintonklubbs användare på Facebook ska
läggas upp.

§7

Sanktionsansökan för Dygnslaget 5-6/1? senast 20/4
Vi höjer anmälningsavgiften till 220kr per seniorklass och 160kr per juniorklass. För
sanktionsansökan krävs numera ett antal domare, 3 för små föreningar och 5 för
mellanstora (51-200) föreningar.

§8

Bollar till nästa säsong
Vi har över 50 dussin kvar. Ska vi fortsätta med Fukuda?

§9

500-klubben
En ny ”tiggarlapp” ska göras, för den gamla är utdaterad. Tackkort och faktura med
möjlighet att stödja oss nästa år ska skickas ut till de som stöttat oss.

§10

Serielag nästa säsong? Sista anm. dag 30/4
Nästa säsong ska vi spela i division 3. Lagledare är Lisa Malmgren. Vi vill ha första
seriesammandraget på hemmaplan.

§11

DM nästa säsong
Vi ska försöka se till att det bestäms redan denna säsongen vilken klubb som ska ordna
DM nästa säsong för att underlätta hallbokning mm. Är det dags för Karlskoga att
ordna DM?

§12

Träningsdag
Vi ska försöka ha en träningsdag för ungdomarna på påsklovet. Vi ska försöka boka
hallen torsdag 4/4 mellan 10 och 15. Tommie bokar hallen.

§13

Bollfuktarskåp
Skåpet är på plats. Thomas har hittat en luftfuktare som verkar bli bra som vi ska
beställa.

§15

Övrigt
Grums kommun anordnar en mångfaldsvecka v.23 och vi har för avsikt att delta och
locka nya medlemmar.

§16

Nästa möte
Nästa möte är 15/4 18.30.

§17

Fika
Peter ordnar fika till nästa möte.

§18

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

justeras

………………………….......
Peter Hjärtquist

……………………………..
Thomas Belsing

