Protokoll fört vid styrelsemöte för Grums Badmintonklubb 161215
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 87 000kr på kontot och i kontanter. Fram tills nästa möte
väntas inkomster på ungefär 20 000kr och utgifter på 22 000kr.
Spelkort på Svenska Spel kopplade till GBMK: 23st
Företag i 500-klubben: 7
Antal medlemmar som betalat medlemsavgiften i år: 47

§6

Tävlingsrapporter
Sedan senaste mötet har vi deltagit i följande tävlingar:
Kinnekulleblixten
Karlstad Open
DM i Karlstad
Serien:
Team Västra Värmland – Örebro 2 5 - 3
Team Västra Värmland – Uddevalla 1 8 - 0

§7

Hemsidan
Internet Archive ska få ett bidrag som tack för hjälpen med återställningen av
hemsidan. Peter undersöker hur vi kan donera pengar till dem. Problemet med alldeles
för långa rader i nyheter ska lösas.

§8

”The List”
Checklista inför dygnslaget klarmarkerades.

§9

Nyrekrytering
Vi ska försöka att, efter dygnslaget, ha en motionsgrupp på onsdagar. Om det skulle
komma många föräldrar och motionera så finns det även möjlighet att spela på
fredagar.

§10

Salamiförsäljning

Vi sålde omkring 190 artiklar och gjorde en vinst på ungefär 13 000kr.
§11

Dygnslaget 2017
Checklistan inför dygnslaget ska kompletteras med att höra med judoklubben om vi
kan låna deras lokal.

§12

SISU-träff
Vi har försökt att kontakta SISUs representant för ett eventuellt möte, men inte fått
svar.

§13

Oregistrerad träningsnärvaro
För en del träningar sänds det inte ut något sms för närvaroregistrering. Dessa tillfällen
ska då efterregistreras. Vi har även några ungdomar vars personnummer är okända för
oss och vi ska ta reda på numren och fylla i dem.

§14

Träningar under jul- och nyårsledighet
Vi tränar inte på de röda dagarna och inte den 23:e december. Vi tränar en timme och
har ett pass för familjebadminton lördagen den 7/1.

§15

Samträning med Karlstad och Kristinehamn
Intresse finns att träna tillsammans med Karlstad och Kristinehamn. Amanda försöker
ordna ett pass i Grums i januari och så siktar vi på att Karlstad håller i ett pass i
februari eller mars.

§16

Damer i herrklass
Amanda ska skicka en skrivelse till förbundet om att damer ska få spela i herrklass i
tävlingar där damklass utgår. Styrelsen stöder Amandas vilja.

§17

Nästa möte
Nästa möte är 26/1 18.30.

§18

Fika
Peter ordnar fika till nästa möte.

§19

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

justeras

………………………….......
Peter Hjärtquist

……………………………..
Cecilia Persson

