Protokoll fört vid styrelsemöte för Grums Badmintonklubb 140120
Närvarande: Thomas Belsing, Tommie Nederman, Lisa Malmgren, Amanda
Nederman, Cecilia Persson
§1 Mötets öppnande
Mötet öppnat av ordföranden Thomas Belsing.
§2 Val av sekreterare
Lisa Malmgren valdes till sekreterare.
§3 Val av justeringsman
Amanda Nederman valdes till justeringsman.
§4 Dagordningens fastställande
Punkterna ”Inköp till kiosken”, ”SiSU redovisningar” och ”SM/Sollentuna” lades till.
§5 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes.
§6 Ekonomi
Vi har nu sammanlagt runt 47 000 kr på kontot och i kontanter. Tills nästa möte väntas
inkomster på ungefär 25 000 kr och utgifter på ungefär 27 000 kr.
Spelkort på Svenska Spel kopplade till GBMK: 8st
Företag i 500-klubben: 8
Antal medlemmar som betalt medlemsavgiften i år: 55
§7 Tävlingsrapporter
Sedan senaste mötet har deltagare från GBMK deltagit i följande tävlingar:
Carlstad Open
Dygnslaget
Seriespel:
Grums - Åby BMK 2 7 - 1
WJT i Kista
§8 Hemsidan
Inget nytt just nu.
§9 LOK-ansökan
Thomas Belsing har ansvaret för att ansökan kommer in senast den 15 februari.
§10 Inköp till kiosken
De som har hand om kiosken under våra tävlingar vill att vi ska köpa in en ny
kokplatta samt en perkolator. Amanda Nederman ska köpa en perkolator och Lisa
Malmgren ska köpa en kokplatta.

§11 Salamiförsäljning under våren?
Styrelsen beslutar att vi ska sälja salami under våren. Leverand till påsk v. 14 eller 15.
§12 Seriesammandraget
Tråkigt att det bara var ett lag som kom till vårt sammandrag. Förbundet var ej nöjda
med detta.
§13 SM/Sollentuna
SM går av stapeln i Uddevalla den 1-2 februari. U19-SM går i Trollhättan den 7-8
februari, Amanda Nederman kommer att vara med. Vi ska höra på träning om intresset
finns att åka och titta. Sollentuna-resan är på gång. Ett mail med hur många som vill
med ska skickas till Janne Bjerkander.
§14 Dygnslaget
Det flöt på bra och vi hade ett bra tidsschema. Kiosken fick in 3200 kr, men vi har inte
fått faktura från ICA än.
§15 Sportlovsträning/rekrytering/skolmästerskap
Sportlovet är v. 9. Vore roligt att ha ett öppet mästerskap. Amanda Nederman skickar
ett mail till idrottslärarna på Jättestensskolan för att kolla intresset. Om det ej finns det
har vi öppen sportlovsträning som vanligt. En högstadielapp ska sättas upp.
Nedermans sätter upp i Vårlberg och Thomas Belsing på Jättestensskolan.
§16 SiSU redovisningar
Om vi redovisar våra möten har vi möjligheter till att få poäng. Dessa poäng kan
sedan omvandlas till pengar som vi kan använda till att köpa in saker eller hyra in en
tränare vid något tillfälle. Tommie Nederman kollar upp detta.
§17 Nästa möte
Nästa möte är 10/3 18.30.
§18 Fika
Peter ordnar fika till nästa möte.
§19 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet justeras
…………………………....... ……………………………..
Lisa Malmgren

Amanda Nederman

