Protokoll fört vid styrelsemöte för Grums Badmintonklubb 170816
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
Cissi 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 103 000kr på kontot och i kontanter. Fram tills nästa möte
väntas inkomster på ungefär 16 000kr och utgifter på 16 000kr.
Spelkort på Svenska Spel kopplade till GBMK: 24st
Företag i 500-klubben: 8
Antal medlemmar som betalat medlemsavgiften i år: 0 (90 förra säsongen)

§6

Tävlingsrapporter
Sedan senaste mötet har vi deltagit i följande tävlingar:

§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. Vi har problem med spam i nyhetskommentarer mm och i
väntan på en riktig lösning stänger vi av kommentarsfunktionen. Då Amanda ska
utomlands en längre tid och inte kan vara kvar i styrelsen tar vi bort henne från
styrelsesidan.

§8

The List
Tommie har skickat in deklarationen så den punkten har klarmarkerats.

§9

LOK-ansökan
LOK-ansökan är inskickad och är på 8 009kr.

§10

Träningstider
Vi har troligtvis samma tider tilldelade i år som förra året och vi fortsätter med samma
uppdelning och tider som förra säsongen. Träningarna drar igång v.34 med
gemensamma träningar på onsdag och fredag. Lördagsträningarna börjar 2/9. Någon
av Nedermannarna skriver en nyhet om träningsstarten på hemsidan och Lisa skriver
på Facebook.

§11

Tävlingskalender
Vi tar med samma tävlingar som förra säsongen. Nedermannarna lägger upp den nya
tävlningskalendern på hemsidan.

§12

Serielag
Vi har anmält ett serielag till division 4. Vi har inte utsett någon lagledare än.

§13

Årsmöte, KM-priser
Årsmötet är 25/9 19.00. Vi har för avsikt att ordna smörgåstårta till mötet. Cecilia
ordnar kaffe och tårta. Deadline för de skriverier (verksamhetsberättelse, serien mm)
som ska vara med på mötet än 4/9. Tommie beställer KM-priser. Dick Granberg är
valberedning.

§14

Salamiförsäljning?
Vi ska sälja salami och ska ha leverans vecka 47.

§15

Tränare
Lisa tar hand om lördagar.
Vi ska ha ett planeringsmöte den 4/9 19.00 i gula HSB (prel.) med de som kan vara
tränare för att lösa tränarfrågan de andra träningarna.

§16

Nästa möte
Nästa möte är årsmötet.

§17

Fika
Cissi ordnar fika till nästa möte.

§18

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

justeras

………………………….......
Peter Hjärtquist

……………………………..
Cecilia Persson

