Protokoll fört vid styrelsemöte för Grums Badmintonklubb 151214
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
Tommie Nederman valdes till justeringsperson

§4

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes.

§5

Ekonomi
Vi har nu sammanlagt runt 63 000kr på kontot och i kontanter. Fram tills nästa möte
väntas inkomster på ungefär 23 500kr och utgifter på 5 500kr.
Spelkort på Svenska Spel kopplade till GBMK: 19st
Företag i 500-klubben: 7
Antal medlemmar som betalat medlemsavgiften i år: 51

§6

Tävlingsrapporter
Sedan senaste mötet har vi deltagit i följande tävlingar:
DM med 9 titlar!
Orion Cup i Boden
Carlstad Open
Badminton Stockholm Open
Serien:
Grums – ChBs 2
Grums – Stinget

5–3
2–6

§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 fråga Karlstad Badminton hur de ordnat
bollfuktningen. Vi ska försöka skaffa Swish till klubben för cafeterian under
dygnslaget.

§9

Nyrekrytering
Lisa har varit till Värmskogs skola och hållit i ett antal träningspass. De lite äldre
barnen var intresserade, men än har ingen kommit på någon av våra träningar.

Vi ska ha julavslutning den 19:e.
Tommie lägger upp en nyhet på hemsidan med träningarna under jul.
§10

Salamiförsäljning
Vi sålde totalt 315 artiklar inkl 2st bonus.

§11

Dygnslaget 2016
Vi har just nu 96 deltagare anmälda, men anmälningstiden har inte gått ut än. Vi ska
spela musik via Spotify och vi behöver några väl blandade spellistor. Cissi och
damerna ordnar cafeterian. Cafeteriabemanningen behöver stärkas och det kan nog
lösas på plats. Tommie beställer priser, men Thomas måste få ordning på alla klasser
till dygnslaget först. Thomas ser till att larmet är avstängt under tävlingen.

§12

Sociala fonden
Vi har beviljats 3500kr för att köpa en dator och Thomas har köpt en för 3690kr.

§13

Deltagande på våra träningar
Det är något få deltagare på våra träningar. Vi ska försöka få till träningar tillsammans
med t.ex. Kristinehamn både hos oss och hos dem för att få lite variation i spelet. Vi
ska även försöka ha ett möte med spelare och se vad spelare tycker är kul och vad som
kan göras bättre.

§14

500-klubben
Cecilia visade upp ett utkast till lappen för företagen på förra mötet och ska renskriva
det till nästa möte.

§15

Nästa möte
Nästa möte är 11/1 18.30.

§16

Fika
Thomas eller Cissi ordnar fika till nästa möte.

§17

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

justeras

………………………….......
Peter Hjärtquist

……………………………..
Tommie Nederman

