Protokoll fört vid styrelsemöte för Grums Badmintonklubb 170523
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
Amanda 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 000kr och utgifter på 12 000kr.
Spelkort på Svenska Spel kopplade till GBMK: 24st
Företag i 500-klubben: 8
Antal medlemmar som betalat medlemsavgiften i år: 86

§6

Tävlingsrapporter
Sedan senaste mötet har vi deltagit i följande tävlingar:
Örebrocupen
Valbodalen
Umeå
KM
Serien i Uddevalla:
GBMK – Torp
4-4
GBMK – Valbodalen 3 - 5

§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
under medlemsavgifter.

§8

”The List”
Skol-kitet har levererats till Värmskogs skola. Vi deltog och visade upp badminton på
Barnens dag, men det var väldigt få barn där.

§9

Nyrekrytering / fler ledare
Vi vet i nuläget inte alls vilka som kommer att spela för klubben så vi kan inte planera
in vilka som ska vara ledare nu. Vi tar upp frågan om ledare på ett planeringsmöte i
höst.

§10

Deklaration
Tommie tar hand om deklarationen.

§11

Serielag nästa säsong?
Vi behöver spelare till serielaget och vi ska höra med Karlstad om vi kan låna spelare
eller om de vill gå med i Team Västra Värmland. Lisa hör med Joakim i Karlstad.

§12

Bollar till nästa säsong
Vi kommer spela med Fukuda Gold nästa säsong.

§13

Sommaraktivitet?
Lisa kan hålla ett träningsläger som förra sommaren och i så fall blir det den 15-16/7.
Lisa skickar ut en inbjudan och ser hur intresset bland ungdomarna är.

§14

Kommunalt aktivitetsstöd
Thomas skickar in verksamhetsberättelse mm till kommunen senast 1/6.

§15

Styrelsen
Thomas, Tommie, Amanda och Lisas platser ska väljas om. Amanda är utomlands
nästa säsong och kan inte vara kvar i styrelsen. Valberedningen föreslår en
ersättare.

§16

Nästa möte
Nästa möte är 16/8 18.30 hos Thomas.

§17

Fika
Cissi ordnar fika till nästa möte.

§18

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

justeras

………………………….......
Peter Hjärtquist

……………………………..
Amanda Nederman

