Minnesanteckningar styrelsemöte Västerås BTK 2011-06-12
Lokal Tidö Lindö, Norra sjöstigen 10, Tid 19:00-21:00
Närvarande: Ordförande Lasse Ericsson
Kassör Tommy Lindqvist
Sekreterare Kenneth Johansson
Ledamot Robert Dovenius
Suppleant Josef Talani
Suppleant Lars-Olov Tjerngren
Suppleant Anna Eriholm
Kansli Eva Wessel
Dagordning: Mötets öppnande
Godkännande av dagordning
Mål för klubben
Träningssituationen, tränare, spelare, utbildning, föräldrar
Yasaka-lägret, anmälda, städning
Västeråsmästerskapen 25-26 september
Övriga frågor
Nästa möte
Avslutning
§ 7 Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.
§ 8 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
§ 9 Mål för klubben
Vad har vi för mål med klubben hur mycket tid vill var och en lägga ned?
§ 10 Träningssituationen, tränare, spelare, utbildning, föräldrar
Vi har ca 6 tränare som i dagsläget har sagt ja till tränaruppdrag. Vi vill utbilda tränare genom att de
får gå en tränarutbildning. Vi ska också försöka ha mer samordning i samband med resor till
tävlingar i närområdet, klubbresan Karlstad har samordningen fungerat då den har hållits av
Kansliet. Vi tänker satsa på yngre spelare så de kan utvecklas och ta plats i ett div 3 lag. Vi måste
också få föräldrar att bli mer aktiva i klubben.
§ 11 Yasaka-lägret
Idag 12 juni är det 20 st anmälda till lägret varav det är 5 st från Västerås. Städning beställs av Josef
till den 5 augusti. Bord, stolar och barriärer plockas ut på kvällen innan den 4 augusti.
§ 12 Västeråsmästerskapen 25-26 september
Checklista gås igenom på nästa möte.
§ 13 Övriga frågor
• Klubben håller på att gå över till hemsida på Idrottonline, länk finns från vår befintliga. Eva
Wessel kommer att jobba med den nya hemsidan.

• Torsdagen 1 september kl 19.00 i vår träningshall så kommer bordtennisklubben att ha ett
upptaktsmöte inför höstträningen där tränare, spelare och föräldrar förväntas delta. Målet är att
spelarna ska få rätt matchning och hamna i lämplig träningsgrupp. Vi vill också i samband med
denna upptakt visa vilka arbetsuppgifter man kan hjälpa till med. Nu i första hand till
Västeråsmästerskapen.
§ 14 Nästa möte
Söndag 21 augusti kl 18.00 Klövern hallen
Kommande möten
söndag 11 september kl 18.00 Klövern hallen.
§ 15 Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet Kenneth Johansson

Justeras Lasse Ericsson

