Protokoll fört vid styrelsemöte för Grums Badmintonklubb 150119
Närvarande: Thomas Belsing, Tommie Nederman, Cecilia Persson, Amanda Nederman, Lisa
Malmgren.
§1

Mötets öppnande
Mötet öppnat av ordföranden Thomas Belsing.

§2

Val av justeringsperson
Amanda valdes som justerare.

§3

Dagordningens fastställande
Dagordningen fastställdes.

§4

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes.

§5

Ekonomi
Vi har nu sammanlagt runt 54 000kr på kontot och i kontanter. Fram till nästa möte väntas
inkomster på ungefär 55 000kr och utgifter på ungefär 43 000kr.
Spelkort på Svenska Spel kopplade till GBMK: 15st
Företag i 500-klubben: 8st
Antal medlemmar som betalt medlemsavgiften: 61st

§6

Tävlingsrapporter
Sedan senaste mötet har vi deltagit i följande tävlingar:
Serien i Uddevalla:
Team Uddevalla/Valbodalen - Grums 4-4 och Falan - Grums 7-1.
Carlstad open: Med otroligt många tredje platser.
Dygnslaget: Många bra placeringar bland annat Karl/Isac andra plats i HDU13, Amanda
vinnare DSA och MDA, Victor tog en trippel och Fredrik/Simone vinnare i MDC.

§7

Hemsidan
Se föregående mötesprotokoll.

§8

Dygnslaget
Lyckad tävling med mycket folk. Till nästa år behöver vi rekrytera mer personal så vi kan
avlasta varandra. Behöver redan nu boka upp Vålbergs sporthall till nästa år då vi hade svårt
att klara av tävlingen i en hall. Vinst ca 16 000kr.

§9

Serien i Ulricehamn
Lisa har skickat mail till ansvariga om att senarelägga vår första match. Detta pga. att vi då
måste åka dagen innan. Om detta inte går får vi boka vandrarhem. Det beslutades att buss
skulle bokas. Thomas ansvarar för detta.

§10

Lok-anökan
Detta sker nu elektroniskt. Klubben kommer troligen få mera pengar än förra året. Thomas
ansvarar för att ansökan kommer in.

§11

Sportlovsträning/rekrytering
Ska fråga Stefan Malmgren om Södra skolan har möjlighet att komma på en sportlovsträning
under v.9, och i så fall vilken dag som passar dem bäst. Lisa ansvarar för detta. Vi behöver
även ledare till denna dag. Stina, Gustav, Victor och Johan ska tillfrågas.

§12

Salamiförsäljning under våren?
Det beslutades att vi ska sälja salami även under våren med leverans innan påsk.

§13

The List
Listan gicks igenom och uppdaterades.

§14

Utplock av varor från Fukuda/Forza
Funderades på vad vi ska köpa för pengarna vi har innestående i ovanstående
märke. Skulle behöva fler tunga racketar. Skulle även kunna fixa tränargåvor och
priser.

§15

Medlemsundersökning
Amanda har gjort en enkät som ska lämnas ut till aktiva spelare samt spelare som
slutat.

§16

Nästa möte
Nästa möte är 16/3 18.30.

§17

Fika
Cecilia ordnar fika till nästa möte.

§18

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

………………………….......
Lisa Malmgren

……………………………..
Amanda Nederman

