Protokoll fört vid styrelsemöte för Grums Badmintonklubb 170302
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
Tommie 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 123 000kr på kontot och i kontanter. Fram tills nästa möte
väntas inkomster på ungefär 4 000kr och utgifter på 24 000kr.
Spelkort på Svenska Spel kopplade till GBMK: 24st
Företag i 500-klubben: 5
Antal medlemmar som betalat medlemsavgiften i år: 77

§6

Tävlingsrapporter
Sedan senaste mötet har vi deltagit i följande tävlingar:
Ungdomsstråt
Badmintontrofén
Vikingaslaget

§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”
Genomgång av utbildningsstegen skjuts upp till nästa möte. Plastbollar har köpts in så
den punkten har klarmarkerats. Cissi hör med Värmskogs skola om vem som kan ta
emot skol-kitet. Sportlovsträning har genomförts. Försök till samträning har
genomförts, men ingen kom. Intresse finns så ett nytt försök ska göras framöver.
Fakturor har skickats ut till medlemsföretagen i 500-klubben. Stefan håller på att ta
fram saker till glasskåpet i badhusentrén.

§9

Nyrekrytering / fler ledare
Vi har haft sportlovsaktiviteter som lockat ett antal nya spelare. Det droppar in nya
spelare fortlöpande, till lördagens träning har 3 nya visat intresse via epost. Vi har
dock ett fortsatt behov av fler ledare.

§10

Årshjul
Årshjulet skrivs om så det blir per månad och vi hjälps åt att fylla i det till nästa möte.

§11

SISU
Kursutbudet har mailats ut till styrelsen. Kurser om skador och inkludering av
ensamkommande flyktingbarn är av intresse.

§12

Serielag nästa säsong
Vi har svårt att få ihop ett lag och har bara ett fåtal spelare att bidra med till ett
samarbetslag tillsammans med andra klubbar. Amanda och Thomas hör med
Arvika och Karlstad om ett samarbete.

§13

Sanktionsansökan
Det är seriespel 6/1 -18 så helgen 13-14/1 är första tillfället vi kan spela dygnslaget.
Sanktionsansökan för Dygnslaget ska vara inne senast 7 maj. Thomas ansvarar för att
sanktionsansökan kommer in.

§14

Minibuss
Tommie kollar om vi kan ordna en minibuss till Henån på Orust den 11/3. Vi bokar
även en minibuss till seriesammandraget i Uddevalla den 8/4.

§15

Kommande tävlingar
Arvika Open 1 / 4
KM 17/4
Svenska Cupen 22-23/4
Örebrocupen 29-30/4
Valbodalen första eller andra helgen i maj
Vi byter ut tävlingen i Varberg mot Gothenburg Open i tävlingskalendern.

§16

Inköp
Vi bör köpa in nya nybörjarracketar och ungdomarna önskar att de är av märket
Yonex.

§17

Nästa möte
Nästa möte är 6/4 18.30.

§18

Fika
Thomas ordnar fika till nästa möte.

§19

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

justeras

………………………….......
Peter Hjärtquist

……………………………..
Tommie Nederman

