Protokoll fört vid styrelsemöte för Grums Badmintonklubb 140813
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 protokolljusterare
Tommie Nederman valdes som protokolljusterare.

§3

Dagordningens fastställande
Inga ändringar.

§4

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes.

§5

Ekonomi
Vi har nu sammanlagt runt 45 000kr på kontot och i kontanter. Fram till nästa möte
väntas inkomster på ungefär 15 000kr och utgifter på ungefär 16 500kr.
Spelkort på Svenska Spel kopplade till GBMK: 10st
Företag i 500-klubben: 7st
Antal medlemmar som betalt medlemsavgiften: 82st

§6

Tävlingsrapporter
Sedan senaste mötet har vi deltagit i följande tävlingar:
Inga tävlingar.

§7

Hemsidan
En länk till kalendern på Idrott online ska läggas upp.

§8

The List
Att-göra-listan, ”The List”, blev genomgången och uppdaterades.

§9

Tränare och träningstider
Våra tilldelade träningstider är samma som föregående säsong men vi skjuter på
träningstiderna på tisdagar med 15 min och förhoppningsvis kan vi få 15min mer tid
på torsdagar (till 19:30).
Måndagar:
oförändrad
Tisdagar:
19:45 – 22:00
Torsdagar:
17:00 – 19:15
Lördagar:
oförändrad
Vi börjar träna för säsongen på tisdag 19/8.
Amanda kallar till ett tränarmöte på tisdag 19/8 innan träningen.

§10

Tävlingskalender
Victor Nederman uppdaterar tävlingskalendern.

§11

Serien
Lisa kallar till möte ungefär en månad innan serien drar igång och serien börjar den
18:e oktober. Vi har det sista seriesammandraget. Amanda ordnar ett serietips som vi
hade förra säsongen.

§12

LOK-ansökan
LOK-ansökan ska vara inne 25:e september. Thomas ansvarar för detta.

§13

Årsmöte, KM-priser
Vi har årsmöte 22/9 19.00 i den s.k. klubblokalen (Gula HSB).
Ansvarsområden:
Verksamhetsberättelse:Thomas
Ekonomi: Tommie
Serien: Lisa
Fika: Cecilia
Deadline för skriverierna är 10/9.
Tommie ordnar KM-priser. Thomas lägger in en kallelse på hemsidan. Valberedningen
föreslår sittande för alla styrelseplatser som ska väljas. Styrelsen föreslår oförändrade
medlemsavgifter.

§14

Salamiförsäljning
Vi ska sälja salami. Vi vet i dagsläget inte när försäljningsperioderna/leveranserna är.

§15

Rekrytering
Vi ska fråga handbollsklubben om de är intresserade att ha ett gemensamt
rekryteringsevenemang.

§16

Tränarkurs U1
Vi ska höra bland de på tränarträffen om vilka som är intresserade av en U1-kurs.

§17

Nästa möte
Nästa möte är årsmötet.

§18

Fika
Cecilia ordnar fika till nästa möte.

§19

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

justeras

………………………….......
Peter Hjärtquist

……………………………..
Tommie Nederman

