Protokoll fört vid styrelsemöte för Grums Badmintonklubb 141110
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
Lisa valdes som justerare.

§3

Dagordningens fastställande
Punkten ”Rekrytering” lades till.

§4

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes.

§5

Ekonomi
Vi har nu sammanlagt runt 58 000kr på kontot och i kontanter. Fram till nästa möte
väntas inkomster på ungefär 22 000kr och utgifter på ungefär 22 000kr.
Spelkort på Svenska Spel kopplade till GBMK: 13st
Företag i 500-klubben: 7st
Antal medlemmar som betalt medlemsavgiften: 51st

§6

Tävlingsrapporter
Sedan senaste mötet har vi deltagit i följande tävlingar:
Picassofjädern
Victor vann HSA; första grumsaren att göra det i modern tid.
Serien:
BMK Tellus - Grums 1 7 – 1
Grums 1 - Team Dalsland 2 2 – 6
Trollhättans BF 3 - Grums 1 2 – 6
Grums 1 - Kinnekulle BMK 2 – 6

§7

Hemsidan
Inga ändringar.

§8

Besök av föreningskonsulent tis. 18/11
Föreningskonsulenten kommer den 18/11 och besöker oss i två timmar. Exakt tid är
inte bestämt än, men det kommer bli under ordinarie träningstid.

§9

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

§10

Klubbkläder
Vi har ett antal förslag på hemsidan och per epost. Tommie tar kontakt med Forza
angående pris, tillgänglighet mm på den dress styrelsen ansåg vara snyggast.

§11

Salamiförsäljning
Vi slog försäljningsrekord, hela 296 artiklar. Vinsten blev hela 20 500kr.

§12

Dygnslaget
Inbjudan ska skickas ut. Anmälningstiden är fram till 3 veckor innan tävling.

§13

Rekrytering
Amanda uppdaterar rekryteringslappen och Cecilia sätter upp den på Jättestensskolan.

§14

Nästa möte
Nästa möte är 8/12 18.30.

§15

Fika
Peter ordnar fika till nästa möte.

§16

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

justeras

………………………….......
Peter Hjärtquist

……………………………..
Lisa Malmgren

