Minnesanteckningar styrelsemöte Västerås BTK 2012-02-04
Lokal Klövernhallen, Sjöhagsvägen 7, Tid 18:00-19:55
Närvarande: Ordförande Lasse Ericsson
Sekreterare Kenneth Johansson
Ledamot Iwona Gyllenstein
Ledamot Lars-Olov Tjerngren
Inbjuden Johan Rinderud
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Läget med träningsgrupperna, hur tar vi emot alla ungdomar?
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Städning träningslokalen
Läget med Långström
Förslag på datum för KM, söndag 15 april
Styrelse efter årsmötet
Datum för årsmötet
Övriga frågor
Nästa möte
Avslutning
§ 84 Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.
§ 85 Föregående mötesprotokoll
Godkändes
§ 86 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 87 Ekonomi - utfall 2011
Kassören var sjuk så punkten utgick.
§ 88 Återkoppling från möte med Västerås stad den 10 februari 2012
Hyreskontraktet uppsagt. Ny kontakt tas med Västerås stad före semestern om nytt hyreskontrakt.
§ 89 Bidrag från Västerås stad - redovisning 15 februari?
Ordföranden gjorde en sammanställning och det blev 34 000 kr.
§ 90 Återkoppling från mötet den 24 februari med Woodhouse
Woodhouse har gett ett avtalsförslag. Det finns också en diskussion om en extra morot till tränare.

§ 91 Läget med träningsgrupperna, hur tar vi emot alla nya ungdomar?
En inventering av antalet deltagare i alla träningsgrupper behöver göras. Uppdatering av
medlemsregistret behöver också göras. Anmälan av nya medlemmar, vika rutiner ska vi ha? Förslag
på ny blankett för medlemsregistrering diskuterades, Iwona tar fram en ny.
§ 92 Kansli
Kansliet ska flyttas, Robert ansvarar.
§ 93 Städning i träningslokalen
Förslag på städning två gånger i veckan med att låta borden och de längsgående barriärerna får stå
kvar, det vill säga endast barriärer mellan borden flyttas bort. Frågan tas upp med Städ och flytt om
det är genomförbart.
§ 94 Läget med vår sjukskrivna kanslist Långström
Fortsatt sjukskrivning.
§ 95 Förslag på datum för KM söndagen 15 april
Ordföranden arrangerar KM-et.
§ 96 Styrelse efter årsmötet
En mindre inventering av namn gjordes. Vilka sitter kvar vilka avgår.
§ 97 Datum för årsmötet
Dessa alternativa datum kom vi fram till, 7 - 10 maj, 21 - 24 maj. Mats tillfrågas om att hålla i
aktiviteter.
§ 98 Övriga frågor
• Västeråsmästerskapen. Lasse kan hålla i mästerskapen.
• Matchkläder. Lasse skriver ner information om hur beställningar går till och när.
• Sommarträning. Vi kommer att ha sommarträning.
§ 99 Nästa möte
Söndag 15 april 2012 kl 18.00 i Klövernhallen
§ 100 Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet Kenneth Johansson

Justeras Lasse Ericsson

