Protokoll fört vid styrelsemöte för Grums Badmintonklubb 171010
Närvarande: Thomas Belsing, Tommie Nederman, Peter Hjärtquist, Samuel Seliger, Dick
Granberg, Cecilia Persson
§1

Mötets öppnande
Mötet öppnat av ordföranden Thomas Belsing.

§2

Val av justeringsperson
Dick valdes till justeringsperson

§3

Dagordningens fastställande
Punkten ”DM” lades till.

§4

Styrelsens konstituering
Tommie Nederman valdes till kassör.

§5

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes.

§6

Ekonomi
Vi har nu sammanlagt runt 117 000kr på kontot och i kontanter. Fram tills nästa möte
väntas inkomster på ungefär 3 000kr och utgifter på 14 000kr.
Spelkort på Svenska Spel kopplade till GBMK: 23st
Företag i 500-klubben: 8
Antal medlemmar som betalat medlemsavgiften i år: 40

§7

Tävlingsrapporter
Sedan senaste mötet har vi deltagit i följande tävlingar:
Picassofjädern, Kristinehamn
Sten-sturefjädern, Ulricehamn
Hadselsmashen, Hadsel (Norrland)
Seriespel (på hemmaplan):
Team västra värmland – Carlton
2-6
Team västra värmland – Valbodalen 2 - 6

§8

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.
Kommentarsfunktionen på nyheter är avstängd tills vidare.
Styrelsesidan ska uppdateras med nya styrelsen. Tränarsidan ska också uppdateras och
så även träningstiderna.

§9

The List
Följande punkter har klarmarkerats:
Deklaration

Serielag nästa säsong
SISU-registrera våra styrelsemöten
Förbered avslut mot Nordea
Swish på hemsidan
Plupp till Johanssons
Rensa grupperna i Idrottonline
Annons i GV-nytt om träningstider på lördagar
Planeringsmöte 4/9
§10

DM
Det är svårt att hitta hall att hålla DM i i värmland då de är upptagna under DMhelgen. Vi föreslår att tävlingen hålls en annan helg då t.ex rackethallen är ledig.

§11

Träningstider
På grund av lågt deltagarantal så slår vi ihop träningarna och kör 1 träning på onsdagar
och 1 på fredagar.

§12

Tävlingskalender
Tävlingskalendern på hemsidan är uppdaterad.

§13

Tränare
Dick, Johan och Tommie bildar en tränarpool och går runt på att hålla i
ungdomsträningarna. Samuel kan hålla i fys-träningar.

§14

Nyrekrytering
Dick ska höra med Lisa om hon kan ansvara för en aktivitet dagtid under höstlovet.

§15

Dygnslaget 2018
Dygnslaget blir 13-14/1. Fram tills nästa möte ska tävlingen ha skapats i Tournament
Software.

§16

Nya klubbkläder
Vi behöver ha nya tröjor till spelare och tränare/ledare. Vi allihop letar efter alternativ
och återkommer nästa möte.

§17

Höstlovsaktivitet
Se punkten ”nyrekrytering”.

§18

Ytterligare administratör på klubbens facebook-sida och Idrottonline?
Dick och Lisa tar hand om klubbens facebooksida.
Thomas ska ordna så närvarorapportering fungerar i mobilappen så alla träningspass
kan rapporteras.

§19

Sänkt startavgift för seniorspelare?
Klubben kommer stå för alla startavgifter i tävlingar i tävlingskalendern den här
säsongen, även för seniorer.

§20

Närvarorapportering lördagar

Se ”Ytterligare administratör på klubbens facebook-sida och Idrottonline?”.
§21

Nästa möte
Nästa möte är 7/11 18.30.

§22

Fika
dick ordnar fika till nästa möte.

§18

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

justeras

………………………….......
Peter Hjärtquist

……………………………..
Dick Granberg

