Minnesanteckningar styrelsemöte Västerås BTK 2011-08-21
Lokal Klövernhallen, Sjöhagsvägen 7, Tid 18:00-20:00
Närvarande: Ordförande Lasse Ericsson
Kassör Tommy Lindqvist
Sekreterare Kenneth Johansson
Suppleant Josef Talani
Suppleant Lars-Olov Tjerngren
Suppleant Anna Eriholm
Kansli Eva Wessel
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Västmanlands bordtennisförbunds planeringsmöte
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§ 16 Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.
§ 17 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
§ 18 Ekonomi
Ekonomin är bra. Medlems- träningsavgifter tas upp på en egen punkt.
§ 19 Yasaka lägret
På lägret deltog 23 st varav 6 st var från den egna klubben. Lägret blev bra, deltagarna tyckte att det
blev mer träning detta år mot tidigare år.
§ 20 Västeråsmästerskapen 24-25 september
Josef ansvarar för cafét. Fas 3:or i cafét. Lars-Olof ansvarar för domarlistan. Eventuellt så får inga
Västeråsare spela på söndag om domarbrist uppstår. Hallen är bokad från kl 20 och 21 på fredag.
Barriärer och domarbord måste rengöras innan tävling, lämpligt att göra tidigare under veckan
innan tävlingen, har vi fas 3:or så är detta en lämplig arbetsuppgift. Tommy kollar med Schenker för
transport av bord (Bellevue) och stolar (sit down).

§ 21 Avgifter
Medlemsavgift med försäljning av 2 st restaurangchansen
Medlemsavgift utan försäljning av restaurangchansen
Familjemedlem flera barn under 18 år, betalas för en
Stödmedlem
Träningsavgifter:
Utveckling 2 tim 1 gång per vecka
Ungdomselit/Framtid 2 tim per gång 2 gånger per vecka
Nybörjargrupp 1 gång per vecka, racket och tröja ingår
Fortsättning inte under hösten, men till våren
Veteran/motion 1 gång per vecka
A-laget

100 kr/ säsong
200 kr/ säsong
100 kr/ säsong
100 kr/ säsong

850 kr/ säsong
1150 kr/ säsong
700 kr/ termin
450 kr/ termin
850 kr/ säsong
850 kr/ säsong

Tävlingsavgift
Ingen avgift tas ut i förskott. Halva startavgiften betalas till kansliet i samband med anmälan.
Anmälan görs till kansliet.
§ 22 Fas 3
Det verkar som att vi ska få två st fas 3:or till klubben. Det är inte helt klart än.
§ 23 Planeringsmöte i Köping, Västmanlands bordtennisförbund
Det som tas upp är serieplanering med datum och ungdomsserier samt speciella satsningar.
§ 24 Generalprogram
Anna gick igenom generalprogrammet. Alla poster är inte tillsatta. November prova på bordtennis
under höstlovet i Bellevue.
§ 25 Övriga frågor
Uppstartsmöte den 1 september i Klövernhallen.
Information på hemsida Ewa Wessel håller på att uppdatera sidan.
A-laget går in varannan vecka och tränar Ungdomselit/Team framtid
§ 26 Nästa möte
Söndag 11 september 2011 kl 18.00 i Klövernhallen
§ 27 Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet Kenneth Johansson

Justeras Lasse Ericsson

