Protokoll fört vid styrelsemöte för Grums Badmintonklubb 101116
Närvarande: Thomas Belsing, Tommie Nederman, Peter Hjärtquist, Stefan Malmgren,
§1

Mötets öppnande
Mötet öppnat av ordföranden Thomas Belsing.

§2

Dagordningens fastställande
Punkterna ”Inköp av racketar och tshirtar”, ”Inköp av mic/ljudlåda”,
”Sollentunaresa”, ”Tränare” och ”Uppföljning av nyrekrytering” lades till.

§3

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll lästes upp.

§4

Ekonomi
Vi har nu kring 31 000kr. Fram till nästa möte väntas inkomster på 18 000kr och
utgifter på 26 000kr.

§5

Tävlingsrapporter
Picassofjädern:
Fredrik Johansson, 3:a HSB
Oscar Aronsson/Victor Nederman, 3:a HDB
Amanda Nederman, 3:a DSB
Jessica Andersson/Amanda Nederman, 3:a DDB
Victor Nederman/Amanda Nederman, 3:a MDB
Malin Elvin, 1:a DSU11
Linus Elvin/Erik Torstensson, 3:a HDU13
Albin Magnusson/Anton Nilsson, 3:a HDU13
Malin Elvin/Stina Persson, 2:a DDU13
Linus Elvin/Stina Persson, 3:a MDU13
Maifcupen:
Fredrik Narvelid/Anders persson (ChBS), 2:a HDA
Victor Nederman, 3:a HSU15
Oskar Aronsson/Amanda Nederman, 1:a MDU17
DM Karlstad:
Resultaten finns ej tillgängliga när protokollet skrivs.
Serien:
Grums 2  Våvindens BMK 3 1  7
Kinnekulles BMK  Grums 1 6  2
Grums 1  BMK Tellus 0  8

§6

Hemsidan
Kvar från föregående möte är att stadgarna ska läggas upp under ”Vilka är vi”
punkten och att namnet på ”Vilka är vi” ska bytas till ”Om oss”. Vidare ska nu

mötesprotokollen (fr.o.m detta protokoll) göras tillgängliga för allmänheten,
tränarsidan uppdateras och delar av badmintonprofilsidan fungerar inte som
planerat.
§7

40årsjulibéum
Vi ska i början av nästa år avisera på hemsidan att vi vill ha ideer om hur
jubileet ska gå till.

§8

Jullovsträning
Ordinarie träning inställt: 24/12, 25/12, 31/12, 1/1
Träning som vanligt: 29/12, 7/1, 8/1
Vi ska höra efter med spelarna när de vill ha träning och med sporthallen om det
är möjligt att träna 5/1. Nybörjarna slutar 18/12 och börjar igen 8/1.

§9

Dygnslaget
Sista anmälningsdag är 17/12. Vi har ett möte efter att anmälningstiden gått ut
om det behövs.

§10

500klubben
Utkast till företagslapp finns och den ska justeras något innan den är färdig.

§11

Föreningsförsäljning
Vi har sålt 245 salamikorvar. Vi överväger att sälja disktrasor i framtiden,
20kr/st och 10kr per disktrasa går till klubben.

§12

Inköp av racketar och tshirtar
Vi har 3000kr att köpa racketar för från sociala fonden. Racketcenter kan ha
äldre modeller till pris. Vi har tänkt att köpa in en eller två finare racketar och
låneracketar för resterande pengar. Vi har även runt 2500kr från Fukuda att
handla för. För dessa pengar har vi tänkt att köpa in tshirtar till
serielagsdebutanter m.fl. Thomas tar reda på hur mycket pengar vi har och
Tommie undersöker utbudet och intresset bland spelarna.

§13

Inköp av mic/ljudlåda
Vi ska köpa in en ljudlåda med stativ av märket Billebro. Kostnaden blir ungefär
1400kr plus frakt.

§14

Sollentunaresa
Det kommer gå en buss från värmland till Sollentunatävlingen i slutet av
februari. Det kostar 50kr/person/natt att följa med. Tommie gör en
intresseanmälan bland spelarna.

§15

Tränare
Det vore bra om de ungdomar som höll i nyrekryteringen kan hålla i något
träningspass för att avlasta nuvarande tränare. Tommie hör med Mikael i
Karlstad om det går att anordna en U1 utbildning för våra potentiella tränare.

§16

Uppföljning av nyrekrytering
Hela 6 nykomlingar kom på träningen efter rekryteringsdagen.

§17

Nästa möte
Nästa möte är efter dygnslaget.

§18

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

justeras

…………………………………
Peter Hjärtquist

……………………………..
Thomas Belsing

