Minnesanteckningar styrelsemöte Västerås BTK 2012-06-03
Lokal Klövernhallen, Sjöhagsvägen 7, Tid 19:00-22:45
Närvarande: Ordförande Hans Andersson
Sekreterare Kenneth Johansson
Ledamot Johan Rinderud
Ledamot Christer Hedberg
Dagordning: Mötets öppnande
Föregående mötesprotokoll
Godkännande av dagordning
Kassör
Ekonomi
Idrottonline
DM
Matchkläder
VBTK - lotten
Årsmöteshandlingar - sista datum
Städning
Kansliet
Västeråsmästerskapet
Träning
Inköp av pingisrobot
Tränarutbildning
Hyresavtal Klövernhallen
Övriga frågor
Nästa möte
Avslutning
§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.
§ 2 Föregående mötesprotokoll
Godkändes
§ 3 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 4 Kassör
Kenneth, Hans och Johan lärs upp av Tommy. Som förslag till kassör är Kenneth. Klubbens bärbara dator
lämnas till Kenneth och även klubbens mobiltelefon.
§ 5 Ekonomi
Inga nya uppgifter har kommit in efter årsmötet.
§ 6 Idrottonline
Uppdaterar medlemsregistret. En mindre grupp tittar på funktioner i idrottonline för att se vilka funktioner man
kan använda. Gruppen består av Kenneth, Johan, Hans och Mikael.
§ 7 DM
Styrelsen beslöt att tacka nej till att arrangera DM denna säsong.
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§ 8 Matchkläder
En lista går ut i september där man kan beställa matchkläder. Klubben beställer hem en provkollektion där man
kan prova storlekarna. Hans kontrollerar när vi kan få hem en provkollektion. Hans kollar upp tryckkostnaden.
§ 9 VBTK - lotten
Ett förslag på ett lotteri las fram av Hans. Johan kontrollerar upp vilka regler som gäller förr lotterier till nästa
möte.
§ 10 Årsmöteshandlingar - sista datum
Föreningsrapport skickas in senast sista maj via idrottonline. Kenneth kontrollerar vilka handlingar som ska
skickas in till Västerås stad och Västmanlands bordtennisförbund.
§ 11 Städning
Ett förslag till städning är att bord och barriärer får stå kvar i hallen utefter en vägg. Minska antalet stolar i
hallen till ca en tredjedel för att underlätta städningen.
§ 12 Kansliet
Det beslutades att inte hyra något kontorsrum förrän kanslichef är åter i tjänst.
§ 13 Västeråsmästerskapet
Hans och Johan kontrollerar med Lasse om rutiner kring mästerskapen och i vilken omfattning mästerskapen
ska vara i. Ett domarschema och arbetsschema görs i ordning i god tid före mästerskapen.
§ 14 Träning
Det diskuterades om ett samarbete mellan klubbarna i Västmanland för att få en mer varierad träning. Hans
kontrollerar med Västmanlands bordtennisförbund om ett bidrag för detta. Som tränare föreslås Mattias Syrén.
Vi ska försöka få igång en ren tjejgrupp till hösten.
§ 15 Inköp av pingisrobot
Styrelsen beslutade att köpa in en pingisrobot för en summa av ca 2500 - 3000 kr. Roboten är en som ställs på
bordet och är lätt att hantera.
§ 16 Tränarutbildning
Tränarutbildning bas 1 i cirkelform. Hans och Johan tittar på tränare till hösten. Johan håller i tränarmöten.
§ 17 Hyresavtal klövernhallen
Uppgifter behövs från gamla styrelsen om vilka datum som gäller. Hans pratar med Lasse.
§ 18 Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp
§ 19 Nästa möte
Nästa möte Klövernhallen tisdag 12 juni kl 18.30
§ 20 Mötets avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet
Kenneth Johansson
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