Protokoll fört vid styrelsemöte för Grums Badmintonklubb 170406
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
Thomas 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 110 000kr på kontot och i kontanter. Fram tills nästa möte
väntas inkomster på ungefär 1 500kr och utgifter på 12 000kr.
Spelkort på Svenska Spel kopplade till GBMK: 24st
Företag i 500-klubben: 7
Antal medlemmar som betalat medlemsavgiften i år: 86

§6

Tävlingsrapporter
Sedan senaste mötet har vi deltagit i följande tävlingar:
Arvika Open
Vårblixten i Kinnekulle
Serie i Henån

§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. Vårat swishnummer ska läggas ut på hemsidan.

§8

”The List”
Årshjulet har uppdaterats och punkten grönmarkerades. Förtjänsttecken har beställts.
Samträningen skjuts upp till hösten. SISUs kursutbud har presenterats. Arbetet med att
fylla glasskåpet fortlöper. Tommie ordnar deklarationen. Yonexracketar har köpts in.
Minibuss bokades till seriesammandraget i Henån. Vi har inga pengar hos Fukuda så
vi kan inte spendera dem, men vi köpte in några lindor från dem ändå. Bollar för slutet
av säsongen har beställts. Styrelsemöten ska SISU registreras fortlöpande.
Plusgirokontot hos Nordea ska avslutas och Tommie byta ut kontonumret på
bingolotto mm.

§9

Nyrekrytering / fler ledare
Arbetet fortgår med tränarpoolen för ungdomsträningarna. Bland de yngsta spelarna är
det så gott som fullt på träningarna, men det är tunnare bland de äldre.

§10

Årshjul
Tommie visade upp det uppdaterade årshjulet och fick hjälp att fylla i det. Tommie
uppdaterar den digitala versionen.

§11

Utbildningar, både SBF och SISU
Vi får hålla oss a jour med vad som kommer att erbjudas till hösten. Vi ska försöka få
till Coach level 1 tillsammans med de andra klubbarna i närheten.

§12

Serielag nästa säsong
Vi ska höra med Karlstad om de vill bilda serielag tillsammans med oss. Arvika har
tillfrågats och är positiva till ett samarbete.

§13

Träningar under resten av säsongen
Vi fortsätter lördagsträningarna till 29/4. Övriga träningar fortsätter april ut och
fortsätter även i maj förutsatt att det kommer spelare.

§14

Bollar till nästa säsong
Vi siktar på att använda Fukuda Gold till nästa säsong. Slutlig utvärdering görs efter
KM.

§15

Värmskog / Borgvik
Cissi har pratat med Henrik Wennberg på Värmskog och borgviks skola och de vill
väldigt gärna ha ett skol-kit och de vill väldigt gärna ha ett träningspass igen.

§16

Barnens dag
Barnens dag är lördag den 13:e maj och vi har tiden mellan 9-10 då barn kan komma
och prova att spela badminton. Tommie och Cissi ansvarar för att ta hand om detta och
vi borde ha ungdomar som håller i passet.

§17

Nästa möte
Nästa möte är 23/5 18.30.

§18

Fika
Tommie och Amanda ordnar fika till nästa möte.

§19

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

justeras

………………………….......
Peter Hjärtquist

……………………………..
Thomas Belsing

