Protokoll fört vid styrelsemöte för Grums Badmintonklubb 141006
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 ”Besök av föreningskonsulent” lades till.

§4

Styrelsens konstituering
Peter valdes som sekreterare och Cecilia valdes som ledamot.

§5

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes.

§6

Ekonomi
Vi har nu sammanlagt runt 64 000kr på kontot och i kontanter. Fram till nästa möte
väntas inkomster på ungefär 6 000kr och utgifter på ungefär 13 000kr.
Spelkort på Svenska Spel kopplade till GBMK: 11st
Företag i 500-klubben: 7st
Antal medlemmar som betalt medlemsavgiften: 33st

§7

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

§8

Hemsidan
Inga ändringar.

§9

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

§10

Salamiförsäljning
Salamiförsäljningen fortlöper. Sista säljdag är 17/10 och leverans är vecka 45.

§11

Nyrekrytering
Vi ligger lågt med samarbetet med handbollsklubben. Vi satsar på något eget under
höstlovet istället. Tid och ledare görs upp under träningarna.

§12

Klubbkläder
De klubbkläder vi har sedan tidigare har utgått ur sortimentet så vi behöver ordna nya.
Helt set med t-shirt, shorts och kjol önskas. Amanda undersöker vad som finns.

§13

Närvarorapportering via SMS
Tränarna får sms med länk till närvarorapporteringen vid träningstillfällena. Tränarna
ska fylla i sitt mobilnummer på Idrott Online för att få sms.

§14

Dygnslaget
Säsongens dygnslag är 3/1-15. Inbjudan ska ut snart.

§15

Besök av föreningskonsulent
Badminton Sweden har konsulenter som ska besöka föreningarna och diskutera
önskemål, problem mm. Konsulenten som ansvarar för vårt område heter Claes
Johansson. Vi meddelar att vi har träning på tisdagar och torsdagar så får han komma
när det passar honom.

§16

Klubbresa
Årets klubbresa är tänkt att gå till Kumla helgen den 15-16/11. Hur övernattning mm
går till är i dagsläget ej klart.

§15

Nästa möte
Nästa möte är 10/11 18.30.

§16

Fika
Thomas ordnar fika till nästa möte.

§17

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

justeras

………………………….......
Peter Hjärtquist

……………………………..
Cecilia Persson

