Protokoll fört vid styrelsemöte för Grums Badmintonklubb 151109
Närvarande: Thomas Belsing, Tommie Nederman, Peter Hjärtquist, Amanda Nederman, Lisa
Granberg, Cecilia Persson
§1

Mötets öppnande
Mötet öppnat av ordföranden Thomas Belsing.

§2

Dagordningens fastställande
Dagordningen godkändes.

§3

Val av justeringsperson
Tomas Belsing valdes till justeringsperson

§4

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes.

§5

Ekonomi
Vi har nu sammanlagt runt 65 000kr på kontot och i kontanter. Fram tills nästa möte
väntas inkomster på ungefär 27 000kr och utgifter på 12 500kr.
Spelkort på Svenska Spel kopplade till GBMK: 19st
Företag i 500-klubben: 7
Antal medlemmar som betalt medlemsavgiften i år: 40

§6

Tävlingsrapporter
Sedan senaste mötet har vi deltagit i följande tävlingar:
Picassofjädern
Småland SJT
Amanda kom trea i DD Elit!
Serien:
Grums – Uddevalla
Grums – Tellus

5–3
3–5

§7

Hemsidan
Inga ändringar. Tommie uppmanar alla att bidra med innehåll (bilder, nyheter mm) på
hemsidan.

§8

”The List”
Listan gicks igenom och uppdaterades. Alla ska läsa på om utbildningsstegen på
www.badminton.nu till nästa möte. Vi ska se hur Karlstad Badminton ordnat
bollfuktningen under Carlstad Open. Tommie bokar Lillerudshallen för dygnslaget. Vi
ska skaffa Swish till klubben för cafeterian under dygnslaget.

§9

Nyrekrytering
Lisa ska till Värmskogs friskola på torsdag och två tillfällen till, och då hålla två
40min lektioner per tillfälle.

§10

Salamiförsäljning
Vi har sålt strax över 300 salamikorvar vilket ger en vinst på ungefär 21 000kr.
Leverans sker någon gång vecka 47.

§11

Dygnslaget 2016
Vi behöver kontakta ansvariga för informationsskärmen i badhuset för uppdatering för
dygnslaget.

§12

Inlämning av föreningsuppgifter till kommunen
Thomas uppdaterar kommunens föreningsregister.

§13

Sociala fonden
Vi har inte hört något om vår ansökan om pengar för en dator.

§14

Klubbresa
Deltagarna får betala 100kr/person och klubben står för resten av boendekostnaden
(~200kr / person). Det är ungefär 10 klubbmedlemmar som är anmälda till tävlingen.

§15

500-klubben
Cecilia visade upp ett utkast till lappen för företagen och ska renskriva det.

§16

Nästa möte
Nästa möte är 14/12 18.30.

§17

Fika
Peter ordnar fika till nästa möte.

§18

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

justeras

………………………….......
Peter Hjärtquist

……………………………..
Tomas Belsing

