Protokoll fört vid styrelsemöte för Grums Badmintonklubb 170126
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
Dagordningen fastställdes utan ändringar.

§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 45 000kr och utgifter på 20 000kr.
Spelkort på Svenska Spel kopplade till GBMK: 23st
Företag i 500-klubben: 1
Antal medlemmar som betalat medlemsavgiften i år: 49

§6

Tävlingsrapporter
Sedan senaste mötet har vi deltagit i följande tävlingar:
Dygnslaget

§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. Träningstiderna ska ändras till Ungdom 17.00 –
18.00 och Senior 17.45 – 19.15 på fredagar.

§8

”The List”
”SISU utbildningspoäng” klarmarkerades då poängen har registrerats. Punkten
”Klistermärken” klarmarkerades också då klistermärken till ”dygnslagetmuggen”
köpts in. Motionsgrupp har kommit igång på onsdagar så den punkten är också
klarmarkerad. Led-badmintonbollar köptes in och delades ut som pris i dygnslaget så
punkten om prylpriser har klarmarkerats. En ledartröja till Dick har ordnats då den
punkten har också klarmarkerats. ”Samträning Karlstad Kristinehamn” lades till på
listan.

§9

Nyrekrytering / fler ledare
Vi behöver fler personer i sekretariatet under Dygnslaget. Det finns ett antal föräldrar
till aktiva barn och vi ska fråga dessa och fler om de kan hjälpa till i sekretariatet. Vi
behöver också fler tränare, framförallt för ungdomar nästa säsong. Kanske vi behöver
ha en tränarpool igen. Familjen Persson kommer hösten 2017 inte att öppna på

lördagar. Motionsgruppen på onsdagar har lockat 6-7 nya spelare.
§10

Salamiförsäljning
Vi sålde 203 artiklar och gjorde en vinst på ungefär 13 000kr. Vi ska inte sälja salami i
vår.

§11

Dygnslaget 2017
Dygnslaget gav 29000kr i anmälningsavgifter, 3600kr i cafeterian och 1000kr på
lotteri. Utgifterna slutade på 4400kr för priser, 2500kr för hallhyran, 8400kr för bollar
och 7900kr för sanktionsavgiften. Tävlingen gav ungefär 10000kr i vinst.
Arrangörsmässigt så flöt tävlingen på bra. Det var 104 deltagare på tävlingen.

§12

Info från SISU-mötet
Cecilia, Thomas, Tommie och Amanda träffade Johan Libäck från SISU. Johan
berättade hur SISU fungerar och vad som krävs av föreningen för stöd från SISU. Vi
får poäng för planering, läger, föreningsutvecklande aktiviteter, mm och dessa kan
nyttjas för att boka utbildning eller köpa kursmaterial från SISU. Tommie valdes som
föreningens kontaktperson för SISU. Vi ska läsa igenom materialet som finns på
lönken från SISU.

§13

LOK-ansökan
LOK-ansökan ska skickas in 25/2. Thomas skickar in ansökan.

§14

Sportlovsträning
Vi ska höra med de som faktiskt har lov (Johan, Elias, …) om de kan hålla i
träningspass under sportlovsveckan.

§15

500-klubben
Thomas mailar tidigare sponsorer och frågar om de ställer upp i år också.

§16

Glasskåpet i simhallsentrén
Vi utreder vad vi kan använda skåpet till och vad vi vill ha i det.

§17

Nästa möte
Nästa möte är 2/3 18.30.

§18

Fika
Thomas ordnar fika till nästa möte.

§19

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

justeras

………………………….......
Peter Hjärtquist

……………………………..
Lisa Granberg

