Protokoll fört vid styrelsemöte för Grums Badmintonklubb 160830
Närvarande: Thomas Belsing, Tommie Nederman, Amanda Nederman, Lisa Granberg.
§1 Mötets öppnande
Mötet öppnat av ordföranden Thomas Belsing.
§2 Val av justeringsperson
Tommie Nederman valdes till justeringsperson.
§3 Dagordningens fastställande
Dagordningen fastställdes med tillägg ”val av sekreterare” och ”klubbresa”.
§4 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes.
§5 Ekonomi
Vi har nu sammanlagt runt 74 000kr på kontot och i kontanter. Fram tills nästa möte
väntas inkomster på ungefär 16 000kr och utgifter på 16 000kr.
Spelkort på Svenska Spel kopplade till GBMK: 21st
Företag i 500-klubben: 6
Antal medlemmar som betalat medlemsavgiften i år: 0
§6 Tävlingsrapporter
Sedan senaste mötet har vi inte deltagit i några tävlingar.
§7 Hemsidan
Under fliken tränare stämmer inte de som står där med de tränare som är ansvarig för gruppen. Så vi
behöver uppdatera namn och nummer. Detta gäller nybörjare och senior.
§8 ”The List”
Listan gicks igenom och uppdaterades.
§9 Träningstider/Tränare
Träningstiderna kommer att var de samma som förra säsongen. Den 10/9 börjar nybörjarträningarna.
Lapp ska sättas upp på Södra skolan och annons ska in i GV-nytt. Lisa fixar lapp och Thomas
annonsen. Vi kommer att ha en grupp på onsdagar och två på fredagar. Vi börjar med två grupper på
fredagar v. 37. Amanda har gjort ett träningsschema som vi kan följa under säsongen. Vi kommer
försöka att ha någon form av rotation av tränare på seniorgruppen.
§10 Tävlingskalender
Amanda tittar på detta. Kommer vara samma upplägg som föregående år. Inga elittävlingar med i år.
§11 Serien

Första sammandraget den 24/9 kommer att vara vårt. Thomas skickar ut en inbjudan. Cissi ordnar en
liten kafeteria. Matchtiderna ska upp på Tv:n i badhuset, Tommie ordnar detta. Amanda kommer
ordna två gemensamma träningar med Arvika inför serien och förhoppningsvis en träningsdag. Arvika
fixar tröjor och sponsorer till dem.
§12 LOK-ansökan
Denna är inlämnad.
§13 Årsmöte, KM-priser
Verksamhetsberättelser ska skrivas. Vi delar upp det som föregående år med en ändring, att Amanda
skriver serien och Lisa om träningarna. Verksamhetsberättelserna ska skickas till Thomas senast den
20/9. Preliminärt har vi årsmötet den 4/10 kl. 19.00 i lokalen. Cissi fixar fika. Inbjudan läggs ut på
hemsidan. Tommie fixar priser.
§14 Salamiförsäljning
Tas upp på årsmötet hur vi ska göra denna säsong.
§15 Rekrytering/Planeringsmöte
Vi kommer att hålla i en föräldrautbildning i höst precis som vi hade i våras.
Vi kommer att ha ett planeringsmöte för säsongen med föräldrar och spelare. Detta blir den 26/9 kl.
19.00 i lokalen. Lapp om detta ska lämnas ut.
Diskussion om badminton of hope. Alla i styrelsen ska kolla in den hemsidan så bestämmer vi oss
sedan.
§16 Tränarkurs
I helgen den 3-4/9 hålls en tränarkurs i Karlstad. Johan, Amanda och Dick ska gå på den.
§17 Klubbresa
EM-kval till lag-EM går i Uppsala den 11-13/11. Vi kollar upp om intresse finns att åka och heja fram
Sverige. Kan åka över dagen eller med en övernattning.
§18 Nästa möte
Årsmöte den 4/10 kl. 19.00
§19 Fika
Cissi ordnar fika till nästa möte.
§20 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.
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