måndag 2 november 2020

Styrelsemöte BMK Kvasten
Närvarande:

Jonas B. Ordförande
Anna P. Kassör
Susanne N. Sekreterare
Tobias R. Ledamot
Mårten F. Ledamot
Jenny M. Ledamot
Arianna D. Tränare

§ 1.

Mötet öppnades.

§ 2.

Beslutsfattande närvarande.

§ 3.

Lusseslaget – Svårt att organisera i och med covid-19. Styrelsen beslutar
att inte anordna Lusseslaget i år. Jonas informerar badmintonskolan och
mailar Mikael om att ändra uppgifter på hemsidan.

§ 4.

Hemsida – Marcus ska bistå med hjälp med att lära ut om hemsidan till
Susanne. Susanne läggs till registret för inloggning till IdrottOnline.

§ 5.

Tävlingsavgifter – Spelare ska idag själva ta reda på avgifter och betala
vilket är lite svårt och blir ofta fel. Styrelsen beslutar att kassören
fortsättningsvis sammanställer anmälningar och organiserar betalningar.
Jonas mailar Mikael om att ändra uppgifter på hemsidan.

§ 6.

Ekonomi – Befintligt system för fakturering är svårt och det är
tidskrävande att bokföra. Styrelsen föreslår att betala för fakturerings- och
bokföringssystem. Anna undersöker priser att besluta om.

§ 7.

Arbetsordning – Styrelsen beslutar om fasta ansvarsområden.
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-

Seriespel (JB)

-

Externa tävlingar (ME)

-

Klubbens tävlingar (Styrelsen)

-

Medlemsavgifter (AP)
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-

Hemsida (SN)

-

Sponsring (MF)

-

Utbildning (JM)

-

Genomgång och rutiner för säker och trygg (JM, TR)

-

Kontaktperson mot tränargruppen (AD, AP)

§ 8.

Klubbens inriktning – Styrelsen diskuterar att bredda klubben för att
kunna välkomna mångfald och att kunna delta i seriespel i fler lag.
Diskussion skjuts upp till nästa möte för samråd med ledarna.

§ 9.

Avslutningsmöte 7/12 för styrelsen och ledarna – Vi startar kl. 17.30.
Genomgång av säker och trygg samt tid för diskussion, matpaus och fika.
-

Bokning av lokal 17.00-21.00 (SN)

-

Bokning utkörning av pizza

-

Inköp fika och tillbehör Ica Maxi

§ 10. Arbetsgrupper – Nya messengergrupper skapas för lättare
kommunikation.
-

Kvastenstyrelsen

-

Ledare plus en styrelserepresentant

§ 11. Sponsring – Tobias fortsätter kontakta Fukuda för info om placering av
tryck. T-shirt rymmer xx små tryck och xx stora tryck. Mårten letar
sponsorer. Klubben kan erbjuda två sponsorpaket:
-

Lilla paketet: litet tryck på tröja - 5 000 kronor

-

Stora paketet: stort tryck på tröja och 1 bana med logga på
Kvastenspelen - 10 000 kronor.

§ 12. Nästa möte - 30 november kl. 17:30. Susanne bokar Galejan och kollar
uppkopplingsmöjlighet inför mötet 7/12.
§ 13. Mötet avslutas.
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