måndag 17 augusti 2020

Styrelsemöte BMK Kvasten
Närvarande:

Jonas B. Ordförande
Anna P. Kassör
Susanne N. Sekreterare
Tobias R. Ledamot
Arianna D. Tränare
Åke. Tränare

§ 1.

Mötet öppnades.

§ 2.

Beslutsfattande närvarande.

§ 3.

Tränare - Upplägg och behov diskuteras gällande tränare.
Tränarna önskar vara två vid varje pass. Conny och Wiliam är tränare.
Arianna och Fabian kan täcka upp vid behov.

§ 4.

Arvode - Styrelsen beslutar om arvoden för kommande träningstillfällen:

- Tränare i grupp badmintonskola får 50 kronor per tillfälle och tränare.
- Tränare i grupp ett och två får 100 kronor per tillfälle att dela på vid två
tränare.

- Tränare i grupp tre får 150 kronor per tillfälle att dela på vid två
tränare.
§ 5.

Träningstider - Träningstider är förmedlade på bmkkvasten.se och
deltagande är meddelade.

- Tisdagar och torsdagar i samma hallar.
- Badmintonskola 1. onsdag 18:00-19:00
- Badmintonskola 2. onsdag 19:00-20:00
- Tävlingsgrupp 1. tisdag och torsdag 17:00-18:00
- Tävlingsgrupp 2. tisdag och torsdag 18:00-19:00
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- Tävlingsgrupp 3. tisdag och torsdag 19:00-20:00
- Öppen motionstid lördagar kl. 10:00-12:00. Pris 50 kronor per person
och tillfälle.
Jonas säger upp halltiden 20:00-20:30 och skickar ut information om
motionstid.
§ 6.

Aktiviteter - Till vi vet mer om situationen med Corona planerar klubben
att delta i två aktiviteter. Jonas hör med Jenny om hon vill stå som
tävlingsansvarig. Aktiviteterna är:
Tävling Småland badmintonförbund - Styrelsen anser att det är bra att
delta i det då det inte kostar klubben något och att försäljning kan ge
intäkter.
Lusseslaget - Styrelsen beslutar att arrangera slaget i år. Jonas kollar så att
lokal är bokad den 12 december. Anna hör med Micke om han kan hålla i
det.

§ 7.

Hemsidan - Gruppfoto på hemsidan behöver uppdateras. Susanne skickar
protokoll till styrelsen och Jonas kollar om protokollet kan laddas
upp på
hemsidan.
§ 8.

Utbildning - En helg för seminarier, arrangerad av Smålandsidrotten, är
planerad den 17-18 oktober. på Ekerum. Deltagande blir: Mårten,
Jenny
och Tobias.
§ 9.

Klubbtröja - Design har valts för kommande nya klubbtröjor.
Styrelsemedlemmar uppmanas att höra efter om sponsorer. Tröjor
förväntas kunna beställas i september. Anna ordnar med
inloggning till
bank och kollar tidigare sponsorpaket.
§ 10. Terminsavgift - Inbetalningskort skicks via Idrott i september.
§ 11. Nästa möte - 28 september kl. 18:00. Susanne bokar möte och mailar
kallelse.
§ 12. Mötet avslutas.
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