Protokoll Styrelsemöte
Antal Närvarande: 3st. Daniel Jonasson, Mikael Malm och Caermith Ekström.
Datum: 07072019
Plats: Björnbärsvägen 25, Grums kommun

Mötet öppnades och alla hälsades välkomna.

•

Ekonomin diskuterades.
Ordförande Daniel Jonasson redogjorde för nuvarande situation på föreningens
konto.
Saldo på föreningens konto är 15917kr den 7/7. Det inkluderar ett bidrag på 12000kr
för ett projekt som ska genomföras med skolan under hösten.
2st fodringar ska faktureras av Caermith. 700kr till Grums kommun för ett
integrationsprojekt med järpegatan och 1500kr till Kils bordtennisklubb för en
tävlingsledarutbildning som Daniel gått för båda klubbarna.
Det bestämdes att det är ok att göra mindre inköp av förbrukningsmatriel och dylikt
utan styrelsebeslut.
Medlemsavgifterna kommer att vara oförändrade denna säsong och ger rätt att delta
på öppet hus, men vi kommer att göra ett försök med träningsavgift. Denna ska vara
terminsbaserad och vara för de som vill delta i en träningsgrupp/utvecklingspingis. Vi
hoppas detta gör att vi kan avlöna någon annan för att hjälpa till med träningen.
Kostnaden för träningsgrupp sattes till 200kr/termin.

•

Utbildning
Tävlingsledarutbildning – Daniel har deltagit under sommaren och är nu färdig.

•

Tider i hallen.
Vi kommer att boka upp tider för nästa säsong så fort som möjligt för att säkerställa
att vi får de tider vi vill ha men vi börjar med att boka 2 tider som vi först använder
till öppet hus. Dessa är våra viktigaste tider som vi vill säkra upp för senare behov.
Onsdagar 17-21, Fredagar 18-20

•

Sponsring
Färdiga paket för sponsring har gjorts iordning. Ett standardpaket 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.
Information finns i skapad PDF samt på hemsidan Arbete pågår.

•

Träningsverksamhet
Vi kommer att fortsätta med öppet hus 1-2 ggr i veckan denna säsong och där är det
fritt fram att komma och spela fritt om man är medlem i föreningen.
Träningsgrupperna kommer vi att ta 200kr/termin i avgift för att delta i. Det gäller
både pingisskolan och utvecklingspingisen från förra året. Vi hoppas det leder till en
mer intresserad grupp som deltar och att man tar det på större allvar att delta då det
kostar lite pengar. Vårt mål är att pengarna ska gå till någon som kan hjälpa oss att
hålla i en del träningar. Mer detaljplanering kommer framöver.

•

Projekt
Denna säsong har vi flera nya projekt som vi planerar att genomföra. Vi ska vara med
i skolan på idrottslektioner och spela pingis. Vi hoppas detta kan öka intresset för
pingis och marknadsföra oss bra till kommunens ungdomar. Bidrag från SBTF för
detta har inkommit.
Vi har även tänkt att köra några tillfällen med Järpegatan i ett integrationsprojekt där
vi ska erbjuda pingis som en aktivitet vid några tillfällen. Vi hoppas även detta kan
leda till någon ny spelare i framtiden samt att vi får ekonomiskt stöd för detta.

•

Övrigt
Mikael Malm undersöker om vi kan ansöka om stöd via sociala fonden ännu en gång
för fler bord och materiel till klubben.
Vi är fortsatt intresserade att ordna någon tävling i stora hallen men problemet hur vi
får dit bort måste lösas.
Ungdomsserien tänker vi försöka anordna ett sammandrag i även i år.

•

Nästa möte
Nästa möte hoppas vi hålla före säsongen börjar eller in början av säsongen under
september/oktober.
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