Protokoll fört vid styrelsemöte för Grums Badmintonklubb 141208
Närvarande: Thomas Belsing, Tommie Nederman, Peter Hjärtquist, Amanda Nederman, Lisa
Malmgren
§1

Mötets öppnande
Mötet öppnat av ordföranden Thomas Belsing.

§2

Val av justeringsperson
Thomas valdes som justerare.

§3

Dagordningens fastställande
Punkterna ”Rekrytering”, ”The List” och ”föreningskonsulent” lades till.

§4

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes.

§5

Ekonomi
Vi har nu sammanlagt runt 60 000kr på kontot och i kontanter. Fram till nästa möte
väntas inkomster på ungefär 28 000kr och utgifter på ungefär 33 000kr.
Spelkort på Svenska Spel kopplade till GBMK: 13st
Företag i 500-klubben: 8st
Antal medlemmar som betalt medlemsavgiften: 57st

§6

Tävlingsrapporter
Sedan senaste mötet har vi deltagit i följande tävlingar:
Skoskavet i Kumla
DM i Karlskoga
Första gången GBMK vann herrsingel Senior. Victor Nederman vann alla tre klasser
(HSA, HDA, MDA) utan att tappa ett enda set.
Serien:
Grums - Team Uddevalla/Valbodalen 7 – 1
Grums – BK Falan 3 - 5

§7

Hemsidan
Ta bort gästboken då den har varit inaktiv för länge. Skissa på en köp, sälj och
bortskänkes-sida istället. Grums måleris logga ska läggas in för 500-klubben.

§8

Dygnslaget
Vi ändrar sista anmälningsdag till söndag 14/12 istället för lördagen. Tommie beställer
priser. Thomas köper ett hopfällbart bord från Ikea för matplats mm under dygnslaget.

§9

Klubbkläder
Beställningen är lagd. Förhoppningsvis ska vi få kläderna denna veckan och hinna
trycka innan jul. Sammanlagt blev det 36 t-shirts och 26 underdelar.

§10

The List

Listan gicks igenom och uppdaterades.
§11

Rekrytering
Det är många lite äldre spelare som slutar och vi vet inte varför. Vi ska pusha för
nybörjartävlingen i Karlskoga i februari. Vi ska också genomföra en enkät om vad vi
kan göra bättre.
Vi ska ha julavslutning den 20/12.

§12

Föreningskonsulenten, ny utbildningsstege
En ny utbildningsstege har tagits fram av SBF.
Föreningskonsulenten kan bidra med en samordnande och sammankallade roll och
dessutom med en peng. Kanske kan han hjälpa till med en nybörjartävling i t.ex mars?

§14

Nästa möte
Nästa möte är 19/1 18.30.

§15

Fika
Lisa ordnar fika till nästa möte.

§16

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

justeras

………………………….......
Peter Hjärtquist

……………………………..
Thomas Belsing

