Protokoll fört vid styrelsemöte för Grums Badmintonklubb 140310
Närvarande: Thomas Belsing, Tommie Nederman, Peter Hjärtquist, Amanda Nederman,
Cecilia Persson
§1

Mötets öppnande
Mötet öppnat av ordföranden Thomas Belsing.

§2

Val av justeringsman
Thomas Belsing valdes till justeringsman.

§3

Dagordningens fastställande
Punkten ”SiSu Redovisningar” lades till.

§4

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes.

§5

Ekonomi
Vi har nu sammanlagt runt 59 000kr på kontot och i kontanter. Tills nästa möte väntas
inkomster på ungefär 8 000kr och utgifter på ungefär 21 000kr.
Spelkort på Svenska Spel kopplade till GBMK: 9st
Företag i 500-klubben: 8st
Antal medlemmar som betalt medlemsavgiften: 78st

§6

Tävlingsrapporter
Sedan senaste mötet har deltagare från GBMK deltagit i följande tävlingar:
U19 SM i Trollhättan
BT i Kristinehamn
Vikingaslaget i Sollentuna
U17 SM i Västra Frölunda
Ungdomsstråt i Karlskoga

§7

Hemsidan
Föreningslänkarna ska testas och uppdateras. En länk till tournament software ska
läggas in.

§8

Sanktionsansökan för Dygnslaget 3-4/1?, senast 20/4
Vi söker sanktion för Dygnslaget 3-4/1 2015. Thomas ställer upp som tävlingsledare.
Vi måste höja startavgiften. Föreslagen höjning är 20kr.
Vi lägger till U11-klassen.

§9

Bollar till nästa säsong
Vi har runt 75 dussin bollar kvar. Vi fortsätter med Fukudabollar nästa säsong. Det bör
räcka med att beställa totalt 100 dussin till nästa säsong. Thomas ansvarar för
bollbeställningen.

§10

Serielag nästa säsong? Sista anm. dag 30/4?
Lisa hör efter bland spelarna hur intresset för serielag är nästa säsong.

§11

Nyrekrytering
Det öppna skolmästerskapet blev inte av pga för få anmälningar. Anledningen är
troligtvis att missförstånd uppstod mellan klubben och eleverna om vilka som
tävlingen riktade sig mot.
Grums kommun ordnar ”Spin of Hope” i sporthallen den 29/3 där ett antal aktiviteter
hålls och sporter kan provas på. Vi deltar och låter besökare prova på badminton.
Grums kommun planerar en mångfaldsvecka vecka 22 där olika aktiviteter kommer
erbjudas för att rekrytera spelare. Cecilia samordnar utomhusnät, aktivitetsplanering
och informationslapp.

§12

Svenska Cupen
Vi bokar en egen buss för alla 9 resande. Hotell är bokat. Klubben står för halva
kostnaden för spelare och ledare andra andra halvan får de stå för själva.

§13

SiSu Redovisningar
Tommie undersöker huruvida vi får poäng för att redovisa våra möten eller inte.

§14

LOK-stödsredovisning
Klubbens medlemmar ska fyllas i Idrott online för LOK-redovisningen. Thomas
ansvarar för detta.

§14

Nästa möte
Nästa möte är 14/4 18.30.

§15

Fika
Tommie och Amanda ordnar fika till nästa möte.

§16

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

justeras
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Peter Hjärtquist

……………………………..
Thomas Belsing

