Protokoll fört vid styrelsemöte för Grums Badmintonklubb 160526
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
Cecilia valdes till justeringsperson

§3

Dagordningens fastställande
Dagordningen fastställdes utan ändringar.

§4

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes.

§5

Ekonomi
Vi har nu sammanlagt runt 78 000kr på kontot och i kontanter. Fram tills nästa möte
väntas inkomster på ungefär 1 500kr och utgifter på 3 200kr.
Spelkort på Svenska Spel kopplade till GBMK: 21st
Företag i 500-klubben: 5
Antal medlemmar som betalat medlemsavgiften i år: 74

§6

Tävlingsrapporter
Sedan senaste mötet har vi deltagit i följande tävlingar:
Maskeradbadminton som säsongsavslutning
Örebrocupen
Varberg Internationella
Gothenburg Open
Serien:
Grums – Stinget 2- 6
Grums – ChBs 2 7 – 1
Vi slutade på 4:e plats i serien.

§7

Hemsidan
Hemsidan har blivit hackad och alla nyheter för 2015 och 2016 hade tagits bort. Vi har
återställt så gott det går, mycket med hjälp av Internet Archive. Internet Archive ska få
ett bidrag som tack för hjälpen. Peter undersöker hur vi kan donera pengar till dem.

§8

”The List”
Tommie och Victor har provspelat i Lillerud och hallen har några egenskaper som gör
badmintonspel svårt, men den kan användas som reservhall.

§9

Träningstider
Vi ska försöka att, åtminstone, inte få sämre träningstider nästa säsong än vad vi haft
den här säsongen.

§10

Hur få fler tränare/ledare till klubben
Vi ska ha ett planeringsmöte/spelarmöte inför säsongen (runt början på augusti) där vi
ska diskutera vad vi vill och behöver träna på och hur vi kan få fler ledare och tränare.

§11

Styrelsen
Inga planerade avgångar. Vi hör med deltagarna på planeringsmötet (föreg. punkt) om
det finns intresse bland spelarna att vara med i styrelsen.

§12

Sommaraktivitet
Vi spelar i Slottsbron fram tills midsommar. Lisa samordnar lägret i sommarstugan 2324/7.

§13

Kommunalt aktivitetsstöd
Ansökan ska in 1:a juni.

§14

Bollar till nästa säsong
Vi planerar att beställa 25 dussin Fukuda Special Selection och om de inte håller
måttet beställer vi bollar från Yonex.

§15

Serielag till nästa säsong
En ansökan för att bilda lag tillsammans med Arvika är inskickad, men beslut om att
spela serien tillsammans är inte taget. Vi anmäler ett serielag.

§16

Bankbyte?
Vi ska byta bank från Nordea till Westra Wermlands sparbank.

§17

Nya hallbelysningen
Det har satts upp ny belysning i sporthallen i Grums och belysningen består av
grupperade skarpa lampor. Lamporna är alldeles för starka och bländar oss när vi
spelar. Vi samlar ihop åsikter från övriga föreningar ang belysningen innan vi
kontaktar kommunen.

§18

Nästa möte
Nästa möte är 18/8 18.30 hos Thomas.

§19

Fika
Thomas ordnar fika till nästa möte.

§20

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

justeras

………………………….......
Peter Hjärtquist

……………………………..
Cecilia Persson

