Protokoll fört vid styrelsemöte för Grums Badmintonklubb 150420
Närvarande: Thomas Belsing, Tommie Nederman, Amanda Nederman, Cecilia Persson.
§1

Mötets öppnande
Mötet öppnat av ordföranden Thomas Belsing.

§2

Val av justeringsperson
Thomas 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 77 000 kr på kontot och i kontanter. Tills nästa möte väntas inkomster på
ungefär 3 000 kr och utgifter på ungefär 20 000 kr.
Spelkort på Svenska Spel kopplade till GBMK: 16st
Företag i 500-klubben: 7
Antal medlemmar som betalt medlemsavgiften i år: 79

§6

Tävlingsrapporter
Sedan senaste mötet har vi deltagit i följande tävlingar:

Sista seriespelet (epilogen) i Grums.
Grums-Kinnekulle 1-7
Grums-Trollhättan3 5-3
Svenska Cupen i Uppsala. Grums ställde upp med Malin Elvin, Johan Belsing och
Stina Persson.
§7

Hemsidan

Tommie kan inte skriva kommentarer. Tommie mailar om detta till Peter.
§8

Nyrekrytering

Vi avvaktar med strategier kring detta.
§9

Bollar till nästa säsong

Vi byter bollmärke till (troligtvis) Yonex pga kvalitetsskäl. Thomas hör av sig till
Micke A.
§10

The List

Gicks igenom och uppdaterades.
§11

Sommaraktiviteter

Vi diskuterar denna punkt på nästa möte.
§12

Regionskonferans i Göteborg

Lördag den 9:e maj kl. 10.00- 15.00. Thomas Belsing ringer till Janne Bjerkander och
diskuterar om intresse finns bland värlmandsklubbarna att skicka några representanter.
Viktigt att vi svarar på mailet även om vi väljer att inte delta.
Amanda kan tänka sig att åka dit om någon mer från värmland vill och kan åka.

§13

Övrigt

Sanktionsansökan lades till på the list.
§14

Fukudapengar

Vi har pengar kvar på kontot hos Fukuda. Vi köper lindor och plastbollar.
§15

Nästa möte
Nästa möte är 18/5 18.30 hos Thomas.

§16

Fika

Thomas bakar något gott. ;-)
§17

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

………………………….......
Cecilia Persson

……………………………..
Thomas Belsing

