Minnesanteckningar styrelsemöte Västerås BTK 2011-10-09
Lokal Klövernhallen, Sjöhagsvägen 7, Tid 19:00-21:15
Närvarande: Ordförande Lasse Ericsson
Sekreterare Kenneth Johansson
Ledamot Robert Dovenius
Ledamot Iwona Gyllenstein
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§ 40 Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.
§ 41 Föregående mötesprotokoll
Godkändes
§ 42 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 43 Ekonomi
Ekonomin är bra. Ordföranden informerade om kommunalt bidrag.
§ 44 Återkoppling Västeråsmästerskapen
- Resultat: Vi gör inget plusresultat i år tack vare en kostnad för hyra på 20 000 kr till
kommun. Mästerskapen är en av de största tävlingarna i Sverige och trots det så går den
knappt ihop på grund av hyran.
- Erfarenheter: Tävlingen fungerade väldigt bra och många hjälpte till. Synpunkter från de
tävlande har kommit angående ett halt golv och dålig belysning.
§ 45 Region Top-12
Vi ger bidrag till Linnea för deltagande i Top-12.
§ 46 Läget kansli
Det är inte helt klart hur det blir med kansliet. Frågan tas upp på nästa möte.

§ 47 Flytt av kansli
Kansliet flyttas till Klövernhallen på söndag 30 oktober.
§ 48 Nybörjare
Det beslutades att utöka nybörjargruppen på lördagar med en timme till mellan kl 16 och 17 då
tillströmningen av nybörjare är stor. Robert och Iwona delar på tränaruppdraget.
§ 49 Sammandrag Div 2 den 29 oktober
Lasse tar hand om förberedelserna inför sammandraget i Klövernhallen.
§ 50 Hur gör vi inför nästa säsong
Styrelsesammansättning inför kommande säsong 2012-2013. Frågan väcktes om vilka som är
intresserade av att vara kvar i styrelsen.
§ 51 Övriga frågor
• Förbundsdomarutbildning 28 januari 2012. Kursavgift och reseersättning utgår. Plats är
inte bestämd.
• Div 4 seriespel, underlag finns för 3 lag i serien.
• Fas 3, Robert ska träffa två kandidater den 10 oktober hos Arbetsförmedlingen för att se
lämpligheten för oss.
• Klubbresa till Karlstad ska anordnas.
§ 52 Nästa möte
Söndag 13 november 2011 kl 18.00 i Klövernhallen
Frågor som ska tas upp på kommande möten är:
Kansli, Josef, Telefoni, Eva, Rekrytering, Framtid, Sponsor (Stiga/Yasaka)
§ 53 Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet Kenneth Johansson

Justeras Lasse Ericsson

