Protokoll fört vid styrelsemöte för Grums Badmintonklubb 131204
Närvarande: Thomas Belsing, Tommie Nederman, Peter Hjärtquist, Amanda Nederman,
Cecilia Persson
§1

Mötets öppnande
Mötet öppnat av ordföranden Thomas Belsing.

§2

Val av justeringsman
Tommie Nederman valdes till justeringsman.

§3

Dagordningens fastställande
Punkterna ”Val av justeringsman”, ”Rekrytering” och ”Seriesammandrag” lades till.

§4

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes.

§5

Ekonomi
Vi har nu sammanlagt runt 60 000kr på kontot och i kontanter. Tills nästa möte väntas
inkomster på ungefär 2 000kr och utgifter på ungefär 24 000kr.
Spelkort på Svenska Spel kopplade till GBMK: 7st
Företag i 500-klubben: 7
Antal medlemmar som betalt medlemsavgiften i år: 50

§6

Tävlingsrapporter
Sedan senaste mötet har deltagare från GBMK deltagit i följande tävlingar:
DM i Kristinehamn
Seriespel:
Grums - Oskarströms BMK
Grums - Åby BMK 2
Vårvindens BMK 3 - Grums
Varbergs BMK 2 - Grums

6-2
5-3
3-5
4-4

§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.
Newtec ska tas bort från 500-klubben och Peks mek ska läggas till.

§8

Dygnslaget
Inbjudan är uppe på merabadminton.com och anmälan är öppen. Inbjudan ska skickas
ut till de närliggande klubbarna och läggas upp på hemsidan. Vi ska försöka förbereda
tävlingen fredagkvällen innan.
Ansvarsområdena är fördelade enligt följande:
Cafeteria - Cecilia
Lottning - Thomas
Tidssättning - Amanda
Priser - Tommie

§9

Klubbkläder
Klädbeställningen är genomförd. Med lite tur är kläderna levererade redan runt Lucia.
Beställningen omfattar 22 overaller, 16 t-shirts och 2 tröjor.

§10

Domarutbildning
Vi behöver ordna 5 godkända domare. Vi ska fråga efter spelare intresserade av att gå
utbildningen på träningarna.

§11

LOK-stöd och medlemsregister
Vi måste få fullständigt personnummer på alla spelare för att medlemsregistret ska
fungera. Medlemsregistret ligger till grund för LOK-stödet. Amanda sammanfattar en
tränarlista och en aktivitetskalender med de som tränar på varje pass. Tommie
tillsammans med Amanda ansvarar för att medlemsregistret är uppdaterat och ifyllt.

§12

Skapa träningsgrupper i medlemsregistret
Vi måste skapa träningsgrupper i Idrott online och se till att varje grupp har rätt
spelare. Det borde räcka med grupper för nybörjare, ungdom och senior. Thomas
lägger in grupperna i Idrott online.

§13

Tränarutbildning
Tränarutbildningen som skulle varit 16-17/11 blev inställd. Nytt datum är ej satt. Lisa
ska fråga Mikael Andersson i Karlstad om ett nytt datum då kursen kan gå.

§14

Seriesammandrag
Nästa seriesammandrag är i Grums. Vi behöver ragga siffervändare till serien på
träningarna innan.

§15

Rekrytering
Amandas rekryteringslapp är färdig men ännu inte uppsatt.

§16

Nästa möte
Nästa möte är 20/1 18.30.

§17

Fika
Lisa ordnar fika till nästa möte.

§18

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

justeras

………………………….......
Peter Hjärtquist

……………………………..
Tommie Nederman

