Protokoll fört vid styrelsemöte för Grums Badmintonklubb 131104
Närvarande: Thomas Belsing, Tommie Nederman, Peter Hjärtquist, Amanda Nederman,
Cecilia Persson
§1

Mötets öppnande
Mötet öppnat av ordföranden Thomas Belsing.

§2

Val av justeringsman
Cecilia Persson valdes till justeringsman.

§3

Dagordningens fastställande
Punkterna ”Val av justeringsman”, ”Domarutbildning”, ”LOK-stöd och
medlemsregister”, ”Tränarutbildning” och ”Serielaget” lades till.

§4

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes.

§5

Ekonomi
Vi har nu sammanlagt runt 46 000kr på kontot och i kontanter. Tills nästa möte väntas
inkomster på ungefär 18 000kr och utgifter på ungefär 28 000kr.

§6

Tävlingsrapporter
Sedan senaste mötet har deltagare från GBMK deltagit i följande tävlingar:
Picassofjädern i Kristinehamn
Smålands WJT
Seriespel i Vårvinden:
Grums – Kungs
5–3
Grums – Göteborg 3 5 – 3

§7

Hemsidan
Träningstiderna på hemsidan ska uppdateras till att vara senior på tisdagar 20.15 –
22.00 och ungdom tisdag 19.30 – 20.30. På torsdagar ska seniorgruppen börja 17.45.

§8

Dygnslaget
Sista anmälningsdatum är ca 3 veckor innan tävlingen, 14 december.

§9

500-klubben
Newtec har inte tackat ja till 500-klubben och deras logga ska därför tas bort från
hemsidan.

§10

Nyrekrytering
I lördags kom det ca 10 helt nya spelare som spelade första gången på träningsdagen
på sportlovet. Amanda ordnar en lapp för rekrytering av ungdomar ca 13-15 år.
Planerna på skolmästerskap återupptas efter Dygnslaget.

§11

Salamiförsäljning

255 salamikorvar har sålts vilket ger en vinst på ungefär 16400kr.
§12

Serielaget
Spelare som är aktuella för seriespel ska få ut en lista på när seriesammandragen är så
de kan meddela huruvida de kan deltaga eller inte.

§13

Domarutbildning
Vi behöver ha troligtvis ha 5 godkända domare till Dygnslaget. Potentiella domare
fångas upp under träning.

§14

LOK-stöd och medlemsregister
Vi måste ha minst 2 ledare per sammankomst för att erhålla fullt LOK-stöd för
sammankomsten. För att LOK-ansökan ska fungera måste vi ha ett medlemsregister i
Idrott online.

§15

Tränarutbildning
Tränarutbildningen är 16-17/11. De som går kursen bör ta över ett träningspass så inte
utbildningen går till spillo.

§16

Klubbkläder
Vi behöver nya kläder, allra mest en ny träningsdräkt. Vi försöker få exempelkläder till
en träning för utprovning.

§17

Nästa möte
Nästa möte är 4/12 18.30.

§18

Fika
Cecilia ordnar fika till nästa möte.

§19

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

justeras

………………………….......
Peter Hjärtquist

……………………………..
Cecilia Persson

