Protokoll fört vid styrelsemöte för Grums Badmintonklubb 130819
Närvarande: Thomas Belsing, Tommie Nederman, Peter Hjärtquist, Amanda Nederman, Lisa
Malmgren, Cecilia Persson
§1

Mötets öppnande
Mötet öppnat av ordföranden Thomas Belsing.

§2

Dagordningens fastställande
Dagordningen fastställdes utan ändringar.

§3

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes.

§4

Ekonomi
Vi har nu sammanlagt runt 33 000kr på kontot och i kontanter. Tills nästa möte väntas
inkomster på ungefär 20 000kr och utgifter på ungefär 14 000kr.

§5

Tävlingsrapporter
Sedan senaste mötet har vi inte deltagit i några tävlingar.

§6

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

§7

Tränare
Vi behöver en tredje nybörjartränare och ska fråga bland klubbens medlemmar på
facebook. Tränarna ska ha möte nästa vecka och diskutera träningsplanering mm.

§8

Halltider
Vi har tillgång till hallen samma dagar och samma tider som föregående säsong.

§9

Tävlingskalender
Tommie och Amanda ordnar tävlingskalendern.

§10

Serien
Lisa är lagledare för serielaget. Vi ska spela i division 3.

§11

LOK-ansökan
LOK-ansökan är inlämnad till kommun och staten.

§12

Årsmöte, KM-priser
Tomas ordnar verksamhetsplanen, Lisa skriver om serien och Tommie skriver om
ekonomin. Cecilia ordnar fika. Årsmötet är 23/9 19.00. Deadline för skriverierna är
5/9. Tommie ordnar KM-priserna. Tomas lägger in en kallelse på hemsidan.
Valberedningen föreslår sittande för alla styrelseplatser som ska väljas. Styrelsen
föreslår oförändrade medlemsavgifter.

§13

Salamiförsäljning
Vi siktar på leverans vecka 45. Vårt mål är att sälja 200 salamikorvar vilket borde ge
runt 15 000kr i vinst.

§14

Rekrytering
Vi ska ha en annons i GV-nytt. Ny lapp ska upp på skolorna i Grums, Slottsbron och
Vålberg. Vi ska försöka samla in person-, och kontaktuppgifter till deltagare och
föräldrar för att lättare kunna distribuera information till ungdomarna och till
nybörjarnas föräldrar.

§15

Nästa möte
Nästa möte är årsmötet, 23/9 19.00.

§16

Fika
Cecilia ordnar fika till nästa möte.

§17

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

justeras

………………………….......
Peter Hjärtquist

……………………………..
Thomas Belsing

