Protokoll fört vid styrelsemöte för Grums Badmintonklubb 140414
Närvarande: Thomas Belsing, Tommie Nederman, Peter Hjärtquist, Amanda Nederman, Lisa
Malmgren, Cecilia Persson
§1

Mötets öppnande
Mötet öppnat av ordföranden Thomas Belsing.

§2

Val av justeringsperson
Cecilia Persson valdes som justerare.

§3

Dagordningens fastställande
Punkten ”Mångfaldsveckan” lades till.

§4

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes.

§5

Ekonomi
Vi har nu sammanlagt runt 39 000kr på kontot och i kontanter. Fram till nästa möte
väntas inkomster på ungefär 22 000kr och utgifter på ungefär 12 000kr.
Spelkort på Svenska Spel kopplade till GBMK: 9st
Företag i 500-klubben: 8st
Antal medlemmar som betalt medlemsavgiften: 80st

§6

Tävlingsrapporter
Sedan senaste mötet har vi deltagit i följande tävlingar:
Svenska Cupen
Serien:
Grums 1 - Göteborgs BK 3
BMK Kungs - Grums 1
Grums 1 - Varbergs BMK 2
Grums 1 - Vårvindens BMK 3

2-6
2-6
2-6
6-2

§7

Hemsidan
Inga ändringar.

§8

Nyrekrytering
Spin of Hope var mycket poulärt bland besökarna. Många barn provade på badminton
och många föräldrar visade intresse.
Vi avböjer att vara med i mångfaldsveckan pga väderkänsligheten och att det är lång
tid kvar innan nästa säsong börjar vilket ger en väldigt liten chans att mångfaldsveckan
leder till någon rekrytering.
Kan ett samordnat rekryteringstillfälle med t.ex handbollsklubben i början av säsongen
vara något?

§9

Serielag nästa säsong? Sista anm. dag 18/5 och 10/8
Vi försöker att få gå ner till division 4 pga det långa avståndet till lagen i division 3.

Tommie och Thomas ansvarar för detta.
§10

Säsongsavslutning
Träningsaktiviteterna trappas ned men hålls igång så länge intresse finns, minst april
ut.Grillkväll i maj är uppe på förslag som säsongsavslutning.

§11

Sommaraktiviteter?
Förra årets träningsläger var omtyckt så vi ordnar ett snarlikt kommande sommar
också. Lägret kommer vara lör-sön vecka 28 eller 29 i Malmgrens sommarstuga.

§12

Att-göra-lista
En att-göra-lista upprätthålls för att lättare hålla koll på det som ska göras mellan
mötena. Listan sköts separat och gås igenom under mötena.

§13

Möte med kommun om halltider för kommande säsong
13:e maj 18.00 i biblioteket i Grums. Thomas accepterar inbjudan.

§14

KM
KM är 21/4. Samling är kl 9.00. Fika ordnas. Tommie säkerställer att hallen är bokad.

§15

Nästa möte
Nästa möte är 21/5 18.30 hos Thomas.

§16

Fika
Thomas ordnar fika till nästa möte.

§17

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

justeras

………………………….......
Peter Hjärtquist

……………………………..
Cecilia Persson

