Minnesanteckningar styrelsemöte Västerås BTK 2011-01-09
Lokal Klövernhallen Sjöhagsvägen 7, Tid 19:00-20:45
Närvarande:

Ordförande Lasse Ericsson
Sekreterare Kenneth Johansson
Tjänstgörande Suppleant Robert Dovenius

Dagordning
· Mötets öppnande
· Godkännande av dagordning
· Föregående mötesprotokoll
· Ekonomi
· Klubbrum, Klövernhallen, förråd
· Slakteriet
· Sponsring
· Sjukdom kansliet
· Lag-SM
· Tränare
· Anmälan tävlingar
· Övriga frågor
· Nästa möte
· Avslutning
§ 48 Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.
§ 49 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
§ 50 Föregående mötesprotokoll
Godkändes med följande tillägg, att röstning ägde rum angående antalet betalda tävlingar av Västerås BTK
för Kristian Präst gällande ranking 1, top 12 och SM tävlingar.
§ 51 Ekonomi
Resultat - 24 000 kr mot budget. Det finns obetalda fordringar på ca 14 000 kr. Med dessa så blir resultatet
- 10 000 kr
§ 52 Klubbrum, klövernhallen, förråd
Vi diskuterade hur vi skulle ställa oss till hyresförslaget från Västerås stad. Vi tyckte också att det var viktigt
att behålla klubbrummet. Lasse fick i uppdrag att ta kontakt med politikerna.
§ 53 Slakteriet
Tömning av det återstående materialet i slakteriet, en del till klövernhallen och resten till återbruket.
Preliminärt på lördag 15/1-2011 på eftermiddagen (återbruket måste vara öppet).
§ 54 Sponsring
Lika som föregående protokoll.
§ 55 Sjukdom kansliet
Eventuellt överlämnas mobiltelefon till någon annan om det blir långvarig sjukskrivning.
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§ 56 Lag SM
Ordföranden kontrollerar detaljerna, antal lag med mera. Domararvode 100kr per lagmatch
§ 57 Tränare
Måndagar: kl 18.30 -20.00 tränare saknas från och med måndag 10/1 -2011. Ny tränare efterfrågas.
Onsdagar: team framtid ny tränare Markus Lind från Eskilstuna.
§ 58 Anmälan tävlingar
På förekommen anledning kommer här en påminnelse om vad som gäller vid anmälan till tävlingar. Är man
anmäld till en tävling och inte deltar i anmäld klass- /er utan giltigt skäl så får man betala tillbaka
startavgiften till Västerås BTK.
§ 59 Övriga frågor
• Det diskuterades en eventuell ny policy för hjälp vid olika arrangemang. Hjälper man inte till så kan det bli
så att man inte får startavgiften subventionerad. Kan bli någon annan ekonomisk lösning. Som det är nu är
det bara några få (oftast samma) som alltid ställer upp av samtliga medlemmar. Frågan får diskuteras
vidare på ett kommande möte.
§ 60 Nästa möte
6 mars 2011 kl 19.00.
§ 61 Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet Kenneth Johansson
Justeras Lasse Ericsson
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