Minnesanteckningar styrelsemöte Västerås BTK 2011-09-11
Lokal Klövernhallen, Sjöhagsvägen 7, Tid 18:00-19:30
Närvarande: Ordförande Lasse Ericsson
Kassör Tommy Lindqvist
Sekreterare Kenneth Johansson
Ledamot Robert Dovenius
Ledamot Iwona Gyllenstein
Suppleant Josef Talani
Suppleant Lars-Olov Tjerngren
Suppleant Anna Eriholm
Kansli Eva Wessel
Dagordning: Mötets öppnande
Godkännande av dagordning
Ekonomi
Västmanlands bordtennisförbund rapport
Fas 3
Rapport om träningsgrupper
Västeråsmästerskapen 24-25 september
Hänvisning från gammal till ny hemsida
Kansliet
Övriga frågor
Nästa möte
Avslutning
§ 28 Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.
§ 29 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
§ 30 Ekonomi
Ekonomin är bra. Totalt ca 500 000 kr.
§ 31 Västmanlands bordtennisförbund rapport
Kenneth rapporterade från Västmanlands bordtennisförbunds planeringsmöte där datum för
arrangemang inom distriktet sätts.
§ 32 Fas 3
Nu är det klart att vi kommer att få två st fas 3:or. Det är inte bestämt från vilket datum. Förslag på
arbetsuppgifter presenterades av Robert och de godkändes av Arbetsförmedlingen. Robert Dovenius
är ansvarig för dom.

§ 33 Eva kansli
Rapport om träningsgrupper.
•
Fortsättningsgrupp 8 st
•
Nybörjare 4 st
•
Ungdomselit/Team framtid 18 st
§ 34 Västeråsmästerskapen 24 - 25 september
•
Det är inte lika många anmälda som föregående år. Vi har bord i hallen som täcker
behovet, det beräknas till 28 bord på lördag. På söndag eftermiddag spelas det på 14
bord. Sista final på lördag går kl 20.00 och på söndag går sista final kl 16.00.
•

Kiosken. Vi har fått priser från Västeråsbagarn. Ansvarig för kiosken är Anna Eriholm.

•

Rengöring av barriärer och eventuella domarbord som står på lastkajen utförs på
måndag 19 september kl 18.00.

•

Städning av hallen på fredag 23/9 på förmiddagen.

•

Tömning av hallen görs på torsdag 22/9 efter korpens timmar kl 22.00.

§ 35 Hänvisning från gammal till ny hemsida
En tydligare hänvisning från vår gamla hemsida till den nya behöver göras.
§ 36 Kansliet
Eva kommer att börja studera på heltid så vi måste hitta en lösning, frågan tas upp på nästa möte.
§ 37 Övriga frågor
Tävlingen SOC går i Stockholm den 19 till 23 oktober. Lite funderingar på om vi ska försöka ordna
något.
§ 38 Nästa möte
Frågor som ska tas upp på kommande möten är:
Kansli, Josef, Telefoni, Eva, Rekrytering, Framtid, Sponsor (Stiga/Yasaka)
Söndag 9 oktober 2011 kl 17.00 i Klövernhallen
Söndag 13 november 2011 kl 18.00 i Klövernhallen
§ 39 Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet Kenneth Johansson

Justeras Lasse Ericsson

