Protokoll fört vid styrelsemöte för Grums Badmintonklubb 151005
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
Amanda Nederman valdes till justeringsperson

§3

Dagordningens fastställande
Dagordningen godkändes.

§4

Styrelsens konstituering
Styrelsen utser Tommie Nederman till kassör.

§5

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes.

§6

Ekonomi
Vi har nu sammanlagt runt 73 000kr på kontot och i kontanter. Fram tills nästa möte
väntas inkomster på ungefär 5 000kr och utgifter på 9 000kr.
Spelkort på Svenska Spel kopplade till GBMK: 18st
Företag i 500-klubben: 7
Antal medlemmar som betalt medlemsavgiften i år: 31

§7

Tävlingsrapporter
Sedan senaste mötet har vi deltagit i följande tävlingar:
GOT Elit

§8

Hemsidan
Inga ändringar.

§9

”The List”
Listan gicks igenom och uppdaterades. Lappen till företagen i 500-klubben ska tittas
igenom nästa möte. Alla ska läsa på om utbildningsstegen på www.badminton.nu till
nästa möte.

§10

Sociala Fonden
Vi har ansökt om 5000kr för en dator.

§11

Trollhättanresa
Årets klubbresa går till Kärcher Skanska Cup i Trollhättan 14-15/11.Lisa skriver en
informationslapp. Tommie hör efter om hur vi kan ordna boende.

§12

Seriessammandrag Grums
Vi har lånat Erica Skoglund från Karlstad till serielaget. Seriesammandraget i Grums

är 7/11. En enklare cafeteria ska ordnas. Thomas skickar ut inbjudan. Amanda har
ordnat ett serietips för hela serien.
§13

Dygnslaget 2016
Thomas uppdaterar inbjudan och Peter lägger upp den på hemsidan.Vi behöver
förstärkning till ”cafeteriapersonalen”. Vi behöver nog ha ett tidsschema för
cafeteriabemanningen, speciellt för natten. Lisa hör med Jennie om hon kan ordna
priser till tävlingen.

§14

Nyrekrytering
Lisa hör med Stefan vilken dag som kan passa att ha en prova-på dag på
novemberlovet.

§15

Salamiförsäljning
Försäljningen är igång. Leverans sker vecka 47. Vi siktar på att sälja åtminstone 200
salamikorvar.

§16

Klubbkläder
Klubbkläder är beställda. Vi köper in t-shirtar till ledare m.fl.

§17

Skärmen i simhallsentren
Det finns en informationsskärm i entren till simhallen. Vi ska försöka visa information
om prova-på dagen och dygnslaget på den.

§18

Värmskogs friskola
Vi har fått en inbjudan till Värmskogs friskola att hälsa på och låta elever prova på
badminton eller låta eleverna komma till oss och prova på. Lisa fortsätter kontakten
med läraren och försöker ordna en tid att komma dit.

§19

Nästa möte
Nästa möte är 9/11 18.30.

§20

Fika
Nedermans ordnar fika till nästa möte.

§21

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

justeras

………………………….......
Peter Hjärtquist

……………………………..
Amanda Nederman

