Protokoll Styrelsemöte
Antal Närvarande: 3st. Daniel Jonasson, Mikael Malm och Caermith Ekström.
Datum: 20 December 2018
Plats: Björnbärsvägen 25, Grums kommun

Mötet öppnades och alla hälsades välkomna.

•

Ekonomin diskuterades.
Ordförande Daniel Jonasson redogjorde för nuvarande situation på föreningens
konto. liggande fakturor överlämnades till Caermith. Alla betalda till dags datum.
Caermith kommer att göra bokföringen för räkenskapsåret 1 Jan till 31 Dec 2018.
Saldo på föreningens konto är 5822kr vid mötets tidpunkt. Mikael ska inkomma med
ytterligare avgift 900kr för A-licenser.

•

Tider ändras
Vi kom fram till att ändra befintliga tider i träningshallen. Daniel lägger in förfrågan
om nya tider inför vårterminen hos bokningsansvarig på kommunen. Följande
bestämdes. De exakta tiderna för träningspassen bestäms senare men dessa tider
kommer vi att försöka få bokade i hallen för klubbens aktiviteter.
Måndagar 19-21 (vuxna)
Onsdagar 17-21 (barn, delad grupp yngre först äldre senare)
Fredagar 19-20 (öppet hus)
Söndagar 18-20

•

Sponsring
Vi har nu vår första sponsor Byggvision i Wermland AB. De har fått sin logga på
hemsidan, Facebook samt matchtröjan. De har betalat 1000kr för detta.
Färdiga paket för sponsring kommer att göras iordning. Ett standardpaket likt det
Byggvision nu har samt ett guldpaket där vi också erbjuder det sponsrade företaget
möjlighet till att komma till oss och spela pingis som ett företagsevent för våra
sponsorer. Får vi flera guldsponsorer kan dessa få spela med/mot varandra under en
sponsorkväll om intresse för detta finns.

•

Tävlingar
Inga aktiva från föreningen i Värmlands distriktsserier för vuxna detta året.
Intresset för ungdomstävlingar har växt och flera har deltagit i separata tävlingar
som DM, minipoolen Skoghall osv. Även Värmlands ungdomsserie har vi haft stort
intresse för och vi deltog med 2 lag premiären i Värmskog. Nästa möte i
Kristinehamn 12 januari.

•

Domarbord och tävlingsutrustning
Vi pratade om vad som skulle vara viktigt att köpa till klubben framöver och kom
fram till följande:
Ev bord kan behövas men är troligen aktuellt nästa säsong om inte ekonomin tillåter
tidigare.
Caermith kan ev. ordna bord som fungerar som domarbord vid tävlingar. Vi håller
ögonen öppna efter ”konferens” bord som kan funka som domarbord. Annars finns
enklare bord att köpa på Jula. Även TTEX kan ha begagnade från tävlingar, pris kan
undersökas.
För att ordna riktiga tävlingar behövs programmet TT coordinator. Det kostar en del i
inköp och licens varje år varför vi avvaktar inköp till senare. Klubbmästerskap eller
inofficiella tävlingar behöver inte detta program.
Bollar och racket har vi så det räcker vid säsongens början. Kan bli aktuellt senare.

•

Daniel fixar inloggning
Daniel kommer att ordna så att Caermith får tillgång till klubbens mailadress för att
kunna se de digitala fakturorna.

•

Nästa möte
Nästa möte planeras in under januari/februari för att förbereda inför årsmötet som
behöver hållas innan 31 Mars.
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