Protokoll fört vid styrelsemöte för Grums Badmintonklubb 131002
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
Punkterna ”Domarutbildning” och ”Tränarutbildning” lades till.

§3

Styrelsens konstituering
Tommie omvaldes till kassör och Amanda omvaldes som ledamot.

§4

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes.

§5

Ekonomi
Vi har nu sammanlagt runt 45 000kr på kontot och i kontanter. Tills nästa möte väntas
inkomster på ungefär 4 000kr och utgifter på ungefär 12 000kr. Vi ska sälja tips för
seriespelet.

§6

Tävlingsrapporter
Sedan senaste mötet har deltagare från GBMK deltagit i följande tävlingar:
Skånska internationella
Got Elit

§7

Hemsidan
Länk eller annan koppling till Grums badmintonklubbs användare på Facebook ska
läggas upp. Vi har fått några nya sponsorer i 500-klubben så loggorna ska uppdateras.
Loggan för Orbion ska tas bort.

§8

Dygnslaget
Vi måste söka sanktion för att få spela efter 19.00. Tävlingsdatum är 4 Januari 2014.

§9

Nyrekrytering
Tomas har en uppdaterad rekryteringslapp som ska sättas upp. Skolmästerskap
diskuterades men vi hinner inte ordna det till höstlovet (vecka 44) utan vi funderar
vidare på det här inför kommande lov. Under höstlovet ska vi försöka ordna en öppen
träningsdag torsdag 31/10 13-15.00 för skolelever.

§10

Salamiförsäljning
Vi säljer salami och får leverans vecka 45. Beställningarna ska vara inne till Tomas
fredag vecka 43. Vi siktar på att sälja 200 korvar.

§11

Kurs för nya LOK-reglerna
Den 22/10 är det kurs om de nya reglerna för LOK ansökan. Nya regler är bland annat
att det måste vara minst två ledare vid varje sammankomst.

§12

Hyra buss för seriespelet
Tomas ska undersöka hur mycket det kostar att hyra en buss gentemot att ta två bilar
till de långa resorna i serien. Om det inte kostar allt för mycket mer så är det värt att
överväga att hyra buss.

§13

Tränare till nybörjargruppen
Vi behöver ha en person till som tränare då det är svårt att täcka alla tillfällen med
nuvarande bemanning.

§14

Domarutbildning
Lisa och Stefan undersöker hur utbildningen går till.

§15

Tränarutbildning
Lisa har varit i kontakt med Mikael i Karlstad. Vi har ett antal medlemmar som
behöver gå träningen. Lisa ska utse lämplig helg då kursen kan gå.

§16

Nästa möte
Nästa möte är 4/11 18.30.

§17

Fika
Tomas ordnar fika till nästa möte.

§18

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

justeras

………………………….......
Peter Hjärtquist

……………………………..
Thomas Belsing

