Protokoll fört vid styrelsemöte för Grums Badmintonklubb 160111
Närvarande: Thomas Belsing, Tommie Nederman, Peter Hjärtquist, Amanda Nederman,
Cecilia Persson
§1

Mötets öppnande
Mötet öppnat av ordföranden Thomas Belsing.

§2

Val av justeringsperson
Cecilia Persson valdes till justeringsperson

§3

Dagordningens fastställande
Punkterna ”Klubbresa” och ”500-klubbslappen” lades till.

§4

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes.

§5

Ekonomi
Vi har nu sammanlagt runt 50 000kr på kontot och i kontanter. Fram tills nästa möte
väntas inkomster på ungefär 63 000kr och utgifter på 14 000kr.
Spelkort på Svenska Spel kopplade till GBMK: 20st
Företag i 500-klubben: 1
Antal medlemmar som betalat medlemsavgiften i år: 55

§6

Tävlingsrapporter
Sedan senaste mötet har vi deltagit i följande tävlingar:
Dygnslaget
Serien:
Inget seriespel sedan senaste mötet.

§7

Hemsidan
Träningstiderna för fredagar ska ändras till ungdomsgrupp 18.45 till 19.45 och
seniorgruppen tränar 19.30 till 21.00.

§8

Dygnslaget
Dygnslaget gav ett preliminärt ekonomiskt resultat på runt 8000kr. Totalt spelades 210
matcher av 231, dvs 9% WO matcher. 22% av matcherna blev 3-setare och bollsnittet
per match var 2,4.

§9

The List
Listan gicks igenom och uppdaterades. Tommie ska försöka rapportera mötet som en
sammankomst för SiSu utbildningspoäng. Utbildningsstegen saknas fortfarande på
www.badminton.nu så vi kan fortfarande inte läsa på om den. Checklistan för
Dygnslaget är påbörjad, men inte helt färdigställd. Vi färdigställer checklistan inför
nästa Dygnslag. Thomas ordnar pengarna från Sociala fonden för datorinköpet.

§10

LOK-ansökan
Thomas skickar in LOK-ansökan.

§11

Sportlovsträning?
Sportlovet är vecka 9. Vi siktar på att ha ett öppet träningspass på tisdagen. Thomas
preliminärbokar hallen hela dagen tills vi bestämt tider.

§12

Föreningsförsäljning under våren?
Vi avser inte att sälja något under våren.

§13

Deltagande på våra träningar
Det är något få deltagare på våra träningar. Vi ska höra med Karlstad Badminton om
de kan komma en onsdagsträning och spela med oss. Vi har också ett för litet antal
tränare. En tänkbar lösning på det kan vara att ha en intern ledarutbildning för
föräldrar till spelarna så de kan hjälpa till på träningspassen.

§14

Klubbresa
Säsongens klubbresa går till Sollentuna 26-28/2.

§15

500-klubbslappen
Cecilias utdrag visades upp och granskades. Cecilia renskriver på datorn och lägger
upp på Google driven.

§16

Nästa möte
Nästa möte är 22/2 18.30.

§17

Fika
Nedermans ordnar fika till nästa möte.

§18

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

justeras

………………………….......
Peter Hjärtquist

……………………………..
Cecilia Persson

