Protokoll fört vid styrelsemöte för Grums Badmintonklubb 150811
Närvarande: Thomas Belsing, Tommie Nederman, Peter Hjärtquist, Amanda Nederman, Lisa
Granberg, Cecilia Persson
§1

Mötets öppnande
Mötet öppnat av ordföranden Thomas Belsing.

§2

Val av justeringsperson
Lisa Granberg valdes till justeringsperson

§3

Dagordningens fastställande
Punkterna ”ChBS 40års jubileum” och ”Inspirationsdag” lades till.

§4

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes.

§5

Ekonomi
Vi har nu sammanlagt runt 62 800kr på kontot och i kontanter. Fram tills nästa möte
väntas inkomster på ungefär 15 000kr och utgifter på 13 000kr.
Spelkort på Svenska Spel kopplade till GBMK: 17st
Företag i 500-klubben: 7
Antal medlemmar som betalt medlemsavgiften i år: 0

§6

Tävlingsrapporter
Sedan senaste mötet har vi deltagit i följande tävlingar:
Inga tävlingar sedan senaste mötet.

§7

Hemsidan
Funktionalitet som ska ses över:
• titta på kommentarer på nyhetssidan
• ändra epostadress mm på sidan för att redigera sitt konto

§8

”The List”
Listan gicks igenom och uppdaterades.

§9

Träningstider
De träningstider vi har är följande:
Måndagar, Slottsbron, 19.15 – 20.45
Onsdagar, 19.45 – 22.00
Fredagar, tiden delas med handbollen och är ej fastställd än.
Lördagar, 9.00 – 11.15
Vi börjar träna vecka 34. Lisa ansvarar för träningen för seniorer och nybörjare och
Amanda för tävlingsgruppen. Om dessa ej kan närvara hoppar Viktor och Gustav in
som tränare.

§10

Tävlingskalender
Familjen Nederman uppdaterar tävlingskalendern. Ett förslag på klubbresa är Kärcher

Skanska Cup i Trollhättan 14-15 november.
§11

Serien
Vi har ont om tjejer i serielaget. Amanda har några förslag på tjejer som vi kan låna in.
Amanda hör efter om tjejerna är intresserade.Lisa hör med Basse om han är
intresserad av att träna och spela för oss. Vi har troligtvis killar så vi klarar oss även
utan Basse.

§12

LOK-ansökan
Thomas ansvarar för att LOK-ansökan skickas in.

§13

Årsmöte, KM-priser
Vi har årsmöte 21/9 19.00 i den s.k. klubblokalen (Gula HSB).
Ansvarsområden:
Verksamhetsberättelse:Thomas
Ekonomi: Tommie
Serien: Lisa
Tävling, träning: Amanda
Fika: Cecilia
Deadline för skriverierna är 9/9.
Tommie ordnar KM-priser. Thomas lägger in en kallelse på hemsidan. Valberedningen
föreslår att Amanda och Tommie väljs om för sina styrelseplatser. Styrelsen föreslår
oförändrade medlemsavgifter.

§14

Salamiförsäljning
Vi ska sälja salami. Vi avser genomföra en omgång av salamiförsäljning under
säsongen.

§15

Rekrytering
Vi försöker rekrytera nya spelare på inspirationsdagen den 12/9 och sätter upp lappar
på skolor.

§16

ChBS 40års jubileum
Kristinehamns badmintonsällskap har 40 års jubileum den12/9. Vi är (inofficiellt?)
inbjudna och Tommie ordnar en fin present.

§17

Inspirationsdag
Lördag den 12/9 10-13.00 är det en prova-på-dag för olika idrotter. Thomas anmäler
vårt deltagande.

§18

Nästa möte
Nästa möte är årsmötet.

§19

Fika
Cecilia ordnar fika till nästa möte.

§20

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

justeras

………………………….......
Peter Hjärtquist

……………………………..
Tommie Nederman

