Protokoll fört vid styrelsemöte för Grums Badmintonklubb 150316
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 valdes som justeringsperson.

§3

Dagordningens fastställande
Punkten ”Övrigt” lades till.

§4

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes.

§5

Ekonomi
Vi har nu sammanlagt runt 79 000 kr på kontot och i kontanter. Tills nästa möte väntas
inkomster på ungefär 13 000 kr och utgifter på ungefär 22 000 kr.
Spelkort på Svenska Spel kopplade till GBMK: 15st
Företag i 500-klubben: 2
Antal medlemmar som betalt medlemsavgiften i år: 79

§6

Tävlingsrapporter
Sedan senaste mötet har vi deltagit i följande tävlingar:
Stålblixten, Sandviken
Ungdomsstrå't, Karlskoga
BT-trofen, Kristinehamn
Vikingaslaget, Sollentuna
Götaslaget, Linköping
Serien:
Gustav förlorade med 30-29 i avgörande set.
Peem gjorde seriedebut.
Team Dalsland 2 - Grums 1 7 – 1
Grums 1 - BMK Tellus
0-8

§7

Hemsidan
Mycket har krånglat senaste tiden pga serveruppdatering. Det mesta fungerar nu som
det ska, dock ska menyproblemet med serielagssidan fixas.

§8

Sanktionsansökan för Dygnslaget 2-3/1?, senast 1/5
Samma klasser som senaste tävlingen. Anmälsningsavgift enligt region väst. Vi siktar
på 2-3/1.

§9

Bollar till nästa säsong
Vi utreder huruvida vi kan beställa bollar tillsammans med Karlstad Badminton för att

få ett bättre pris.
§10

Serielag nästa säsong? Sista anm. dag?
Vi har troligtvis killar till ett serielag, men det är ont om tjejer som kan vara med. Vi
behöver också en ny lagledare.Vi anmäler ett serielag och avgör närmare seriestarten
om vi kan fortsätta eller inte.

§11

Nyrekrytering
Nyrekryteringen har gått bra senaste tiden, det är många nya barn som kommit och
fortsätt vara med. Nybörjarträningarna avslutas med KM.

§12

The List
Listan gicks igenom och uppdaterades.

§13

Medlemsundersökning
En undersökning bland medlemmarna har genomförts för att se vad spelarna känner
och tycker. Resultatet av undersökningen redovisades. Undersökningen mynnar ut i att
vi ska göra någon aktivitet tillsammans, troligtvis bowling den 18/4.

§14

Victors uppklassning till Elit
Vi ska ordna ett pris till Victor som är klubbens första elitklassade spelare. Priset ska
delas ut på KM.

§15

Seriesammandrag i Grums
Vi har seriesammandrag 11/4. Vi har nu 15 dussin bollar kvar så vi behöver köpa lite
fler bollar inför sammandraget. Thomas hör med Karlstad om de har några dussin att
sälja. Thomas skickar ut inbjudan.

§16

Övrigt
Stina, Johan och Malin ska åka på Svenska Cupen.

§17

Nästa möte
Nästa möte är 20/4 18.30.

§18

Fika
Amanda och Tommie ordnar fika till nästa möte.

§19

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

justeras

………………………….......
Peter Hjärtquist

……………………………..
Cecilia Persson

