Protokoll fört vid styrelsemöte för Grums Badmintonklubb 160222
Närvarande: Thomas Belsing, Tommie Nederman, Peter Hjärtquist, Amanda Nederman, Lisa
Granberg
§1

Mötets öppnande
Mötet öppnat av ordföranden Thomas Belsing.

§2

Val av justeringsperson
Amanda valdes till justeringsperson

§3

Dagordningens fastställande
Punkterna ”Serien”, ”KM” och ”Svenska Cupen” lades till. Punkten ”Hur får man fler
tränare” stryks och slås ihop med ”Föräldrautbildning”.

§4

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes.

§5

Ekonomi
Vi har nu sammanlagt runt 70 000kr på kontot och i kontanter. Fram tills nästa möte
väntas inkomster på ungefär 35 000kr och utgifter på 21 000kr.
Spelkort på Svenska Spel kopplade till GBMK: 20st
Företag i 500-klubben: 1
Antal medlemmar som betalat medlemsavgiften i år: 59

§6

Tävlingsrapporter
Sedan senaste mötet har vi deltagit i följande tävlingar:
SJT Uppsala (Amanda spelade final i Elitklass!)
Senior SM (Första gången GBMK var med i SM!)
Ungdomsstrå't
Badmintontrofén
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

Nyrekrytering
Vi har sportlovsträning på tisdagen 1/3 på förmiddagen. På eftermiddagen har vi ett
pass för fritids.
De senaste veckorna har det varit högt deltagarantal på lördagsträningarna.

§9

The List
Listan gicks igenom och uppdaterades. Tommie har mailat SBF och frågat om
utbildningsstegen och Lillerud och frågat om bokning av hallen. Tommie har även
beställt tröjor till klubbens ledare. Amanda har förberett ett kompendie för den interna

ledarutbildningen.
§10

Föräldrautbildning
Den 5/3 ska vi hålla en intern föräldrautbildning för att lära föräldrar grundläggande
slag mm. Utbildningen blir ungefär 30-60 minuter och vi håller i fler pass om det
skulle behövas. Amanda har förberett ett kompendium. Lisa ordnar en
informationslapp att dela ut på lördagens träning.

§11

SISU
Vi får poäng från SISU för tillfällen då vi har föreningsutveckling (dvs. delar av
styrelsemötena). Tommie skickar in de papper som behövs. Poängen kan användas till
utbildningsmaterial, kurser mm.

§12

Årshjul
Alla ombedes att hjälpa till att fylla i årshjulet på Google driven.

§13

Serie
Peem är skadad så vi behöver fylla upp laget. Vi ska höra med Karlstad Badminton om
Liam Fahlstad.
Till seriesammandraget i Ulricehamn (9/4) ska vi hyra en minibuss. Thomas bokar
bussen.

§14

KM
KM är 28/3. Det brukar vara något få nybörjare med på tävlingen. Vi ska försöka träna
på matcher och även ha en låtsastävling innan KM så att nybörjarna vågar spela på
KM. Samling 09.00. Vi ska höra med Cecilia om hon kan ordna cafeterian. Thomas
verifierar hallbokningen.

§15

Svenska Cupen
Amanda har fått kontaktpersoner från relevanta klubbar och ska försöka få ihop ett
lag.

§16

Nästa möte
Nästa möte är 4/4 18.30.

§17

Fika
Lisa och Thomas ordnar fika till nästa möte.

§18

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

justeras

………………………….......
Peter Hjärtquist

……………………………..
Amanda Nederman

