Protokoll fört vid styrelsemöte för Grums Badmintonklubb 161110
Närvarande: Thomas Belsing, Tommie Nederman, Amanda Nederman, Cecilia Persson
§1

Mötets öppnande
Mötet öppnat av ordföranden Thomas Belsing.

§2

Val av justeringsman
Tommie Nederman valdes till sekreterare och Thomas Belsing valdes till
justeringsman.

§3

Dagordningens fastställande
Dagordningen fastställdes med tillägg av en punkt ”övrigt”.

§4

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll var inte tillgängligt då tillökning nyligen skett i den
tillfällige sekreterarens familj.

§5

Ekonomi
Vi har nu sammanlagt runt 89 000kr på kontona och i kontanter. Tills nästa möte
väntas inkomster på ungefär 17 500kr och utgifter på ungefär 14 500kr.
Spelkort på Svenska Spel kopplade till GBMK: 22st
Företag i 500-klubben: 7
Antal medlemmar som betalat medlemsavgiften innevarande säsong: 42

§6

Tävlingsrapporter
Sedan senaste mötet har GBMK deltagit i ett seriesammandrag tillsammans med
Arvika BMK som Team Västra Värmland.
Seriespel i Kristinehamn:
TVV – Valbodalen 6 – 2
TVV – Torp 2
3–5

§7

Hemsidan
Peter har fixat så att alla tränare och alla i styrelsen har får egna mailadresser av typen,
<förnamn>@grumsbadminton.se.
Peter har även ordnat så att listan över tränare stämmer, han jobbar vidare med
problemet med långa rader när man skriver nyheter.

§8

The List
Listan gicks igenom och uppdaterades.

§9

Nyrekrytering
Skall vi ha en motionsgrupp på onsdagar, Amanda kollar upp intresset.
Vi har sedan någon vecka 2 ungdomsgrupper på lördagar, Thomas meddelar Leif
Handbollsklubben att detta skett.

§10

Salamiförsäljning

Blir en försäljning av åtminstone 200 korvar/ost/praliner, vilket ger oss en vinst på
minst 13000kr.
§11

Dygnslaget 2017
Nya tuffare tidsgränser från SBF rörande bl.a. sista anmälningsdatum, nu bara 2
veckor innan tävlingen.
Maxtak på antalet deltagare satt till 120st.
Inbjudan klar, Thomas fixar så att den skickas ut till närliggande klubbar, och att den
läggs upp på klubbens hemsida.
Thomas är på ”G” med att lägga upp tävlingen på tournament sotfware.
Vi kommer inte att ha någon ”Mamma-klass” i årets tävling.
Cissi kollar efter pryl-priser på aliexpress hemsidan.
Alla fick på sig att höra med grumsare i förskingringen om de vill vara med.

§12

Klubbresa till Lag-EM
Hyra av minibuss klar, 11st åker till Uppsala den 12/11 för att se bl.a. SverigePortugal. Klubben står för alla resekostnader.

§13

SISU-Träff
Thomas från SISU vill träffa klubben, Tommie meddelar honom att onsdagar vid
kl.18:30 passar för oss.

§14

Övrigt
Tommie kollar upp om det är aktuellt med förtjänsttecken från SBF eller VIF till några
av klubbens medlemmar.
Eventuellt kommer Amanda att gå en tränarutbildning i Göteborg i december, klubben
står för alla kostnader.
Det Skol-Kit (racket/nät/bollar) som klubben köpt in föreslås skänkas till skolan i
Värmskog, hör med Lisa om kontaktperson. Skall vi även kontakta Arvika Nyheter?
Vi har föreslagit Amanda Nederman som mottagare av Grums Kommuns
ungdomsledarstipendium för 2016.
Klubbkläder beställda, dock fanns inte längre några av T-Tröjornas vuxenstorlekar
kvar i lager, nya T-Tröjor bör tas fram till nästa säsong.
Vi har en outnyttjad ledare-tröja (stl.M), hänsköt till nästa möte vem som är en lämplig
mottagare av denna.

§15

Nästa möte
Nästa möte är 15/12, kl.18:30.

§16

Fika
Thomas ordnar fika till nästa möte.

§17

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

justeras

………………………….......
Tommie Nederman

……………………………..
Thomas Belsing

