måndag 28 september 2020

Styrelsemöte BMK Kvasten
Närvarande:

Jonas B. Ordförande
Anna P. Kassör
Susanne N. Sekreterare
Tobias R. Ledamot
Jenny M. Ledamot
Mikael E. Valberedning

§ 1. Mötet öppnades.
§ 2. Beslutsfattande närvarande.
§ 3. Överlämnande av Mikael Elmlund

- Hemsidan - Mikael fortsätter lägga upp nyheter och informera om
tävlingar på hemsidan. Susanne lär sig att lägga upp styrelseprotokoll
samt justera text på hemsidan vid behov. Ny diskussion om ansvarig för
hemsidan föreslås vid nästa möte.

- Lusseslaget - Mikael tar emot anmälningar från klubbar. Jonas hör
med Fabbe och Marcus om att sköta Tournament Planner (TP). Licens
finns till årsskiftet 2020/2021. Någon behöver vara tävlingsledare som
styr upp medaljer, pokal, sekretariat osv.

- Godkännande av GDPR – Papper (och notering i idrott online) finns
för gamla medlemmar. Nyanmälningar till klubben blir frågade via
anmälan.

- Nya utbildningar - för tränare och domare kommer att erbjudas
framöver. Mikael vidarebefordrar mail.
§ 4. Säker och trygg

- Certifiering - Dokument är färdigt och inlämnat. 19 november ska
certifiering ske. Jenny deltar från klubben.
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- Ledarkväll föreslås ordnas för att föra information vidare på
klubben. Jenny kontaktar ledarna. Susanne bokar lokaler till den 7
december.

- Föräldrapolicy - Jonas skickar mail till samtliga medlemmars
föräldrar.

- Brandövning - ska ske en gång varje termin och kan skötas av
tränarna.

- HLR-utbildning - ska planeras till våren.
§ 5. Utbildningar via sisu

- Utbildningar mailas till kansliet. Jenny och Jonas förmedlar lämpliga
utbildningar till styrelsen.
§ 6. Sponsorer

- Fukuda har avtal som löper två år. Cjj och Yaskawa har haft avtal på
ett år. Mårten hör med Cjj (Joakim Heimdahl) och Yaskawa (Per
Tornemo) om att förnya avtal, resterande i styrelsen undersöker
möjliga sponsorer och meddelar Mårten.
§ 7. Övrig frågor

- Klubbkväll - ska ordnas för att kunna se och beställa klubbkläder.
Tobias bokar in Fukuda.

- Lördagsträning – Styrelsen beslutar att avgiften för att spela som
familj (1-2 vuxna och syskon) på lördagar är 50 kronor per tillfälle.
Syskon under 18 år får spela gratis. Inga ledare krävs i hallen (för att få
LOK-stöd krävs närvaro av ledare) Mårten ordnar en skylt till lokalen
med information om betalning.

- Seriespel – hanteras nu genom Badminton Sweden (tidigare TP).
§ 8. Nästa möte

- 2 november kl. 18:00
§ 9. Mötet avslutas.
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