Minnesanteckningar styrelsemöte Västerås BTK 2012-01-08
Lokal Klövernhallen, Sjöhagsvägen 7, Tid 18:00-19:35
Närvarande: Ordförande Lasse Ericsson
Kassör Tommy Lindqvist
Sekreterare Kenneth Johansson
Ledamot Robert Dovenius
Ledamot Iwona Gyllenstein
Suppleant Lars-Olov Tjerngren
Dagordning: Mötets öppnande
Föregående mötesprotokoll
Godkännande av dagordning
Fakturering Ekonomi
Återkoppling från möte med Västerås stad
Utkast budget 2011
Bidrag Västerås stad
Diskussion angående framtida inriktning
Framtida huvudsponsor
Yasaka-lägret
Sponsring av ungdomar
Kansli
Styrelse
Övriga frågor
Nästa möte
Avslutning
§ 68 Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.
§ 69 Föregående mötesprotokoll
Godkändes
§ 70 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 71 Fakturering Ekonomi
Utskick av sponsorfakturor.
§ 72 Återkoppling från möte med Västerås stad
Golvet var en punkt som diskuterades och hur golvet skulle skötas. Enligt leverantören så ska
golvet köras med maskin två gånger i veckan, vilket inte är genomförbart med vår verksamhet.
Utredningen fortsätter med våra golvbeskymmer. Vi har ca 6400 aktiva starter.
§ 73 Utkast budget 2012
Resultatet för 2011 och utkast av budgeten för 2012 diskuterades.

§ 74 Bidrag från Västerås stad redovisning 15 feb
Ordföranden kontrollerar vad som måste göras, vilka handlingar ska skickas in. Mailar kassör och
sekreterare.
§ 75 Diskussion angående framtida inriktning
Ska vi ha låga avgifter för de som hjälper till och högre avgifter för de som inte hjälper till vid
arrangemang, serier, lokalen med mera?
§ 76 Framtida huvudsponsor
Vilken huvudsponsor ska vi ha? Vi har fått svar från Stiga och Yasaka som diskuterades men inget
beslut togs.
§ 77 Yasaka-lägret
Det beslutades att vi ställer in Yasaka-lägret detta år.
§ 78 Sponsring av ungdomar
Sponsring utdelas till Joshua, Isac och Samuel.
§ 79 Kansli
Vi flyttar återstående möbler och material till Klövernhallen.
§ 80 Styrelse
Valberedningen jobbar för att få intresserade till styrelseuppdragen.
§ 81 Övriga frågor
• Städning av vår träningslokal fredag 13/1 2012
• VBTK-touren, priser bör inte vara enbart godis då inte alla kan äta det
• Prova på, två tillfällen till kommer att erbjudas på lördagarna 21 och 28 jan, därefter
kommer det att integreras med träning på onsdagar.
§ 82 Nästa möte
Söndag 4 mars 2012 kl 18.00 i Klövernhallen
§ 83 Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet Kenneth Johansson

Justeras Lasse Ericsson

