Protokoll fört vid styrelsemöte för Grums Badmintonklubb 160404
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
Lisa valdes till justeringsperson

§3

Dagordningens fastställande
Punkterna ”Inköp” och ”Bank” lades till.

§4

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes.

§5

Ekonomi
Vi har nu sammanlagt runt 85 000kr på kontot och i kontanter. Fram tills nästa möte
väntas inkomster på ungefär 2 500kr och utgifter på 13 000kr.
Spelkort på Svenska Spel kopplade till GBMK: 21st
Företag i 500-klubben: 1
Antal medlemmar som betalat medlemsavgiften i år: 73

§6

Tävlingsrapporter
Sedan senaste mötet har vi deltagit i följande tävlingar:
U19 SM
Vikingaslaget
Juniorträffen (Gustav Aronsson vann seniorklassen och gick upp i A-klass)
Vårblixten
KM
Polarfjädern
Serien:
Grums – Uddevalla 2- 6
Grums – Tellus 2 - 6

§7

Hemsidan
Inga planerade ändringar. Tommie bad om feedback på inläggen/nyheterna på
hemsidan och vi är idel positiva till engagemanget. Fler nyhetsskribenter efterlyses
dock.

§8

Bollar till nästa säsong
Thomas hör med Fukuda och Yonex vilka priser de kan erbjuda. Vi har varit nöjda
med bollarna den här säsongen och ser ingen anledning att byta märke förutom det
något höga priset.

§9

The List

Cecilia visade upp ett nära på slutligt utdrag för informationslappen till 500-klubben
och fick några kommentarer. Övriga punkter hänskjuts till hösten.
§10

Säsongsavslutning
Lördagsträningarna avslutas lördag 23/4. Vi ska dela ut priser till nybörjargruppen och
även till ungdomsgruppen om det räcker. Vi har säsongsavslutning för hela klubben
fredagskvällen 29/4 17.30 och framåt. Vi kör maskeradbadminton med lottade par som
avslutning och bjuder på korv med bröd. Från och med nu och april ut så tränar senior
och ungdomsgrupperna 17.30 till 19.15 på fredagar. Måndag och onsdagsträningarna
fortsätter som vanligt åtminstone april ut.

§11

Serielag nästa säsong?
Arvika har tillfrågats om att ha ett gemensamt serielag med oss och skulle fundera på
saken. Vi har ont om spelare och lär sannolikt behöva låna spelare alternativt spela
tillsammans med Arvika för att få ihop ett lag.

§12

Sommaraktiviteter?
Vi planerar ett läger i Malmgrens sommarstuga 23-24/7 i stil med det vi hade förra
året.

§13

Spontanidrott
Spontanidrott är ett initiativ från regeringen där barn som inte har möjlighet eller råd
ska få vara med och idrotta.
Vår tid för familjebadminton kan användas för spontanidrott och integration.

§14

Inköp
Lisa och Amanda behöver rockringar och nya plastbollar för träning och detta ska
köpas in. En ny pumptermos (el. dyl.) behövs köpas in för cafeterian.

§15

Bank
Nordea ska kraftigt höja priset för utdragen för postgirokontot. Tommie ska se om vi
kan byta bank och få ett bättre pris.

§16

Nästa möte
Nästa möte är 23/5 18.30 hos Cecilia.

§17

Fika
Cecilia ordnar fika till nästa möte.

§18

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

justeras

………………………….......
Peter Hjärtquist

……………………………..
Lisa Granberg

