Protokoll styrelsemöte Västerås BTK 2012-06-12
Lokal Lavendelvägen 14 Tid 18.30-21.05
Närvarande:
Kenneth Johansson, Bo Danielsson, Christer Hedberg, Hans Andersson, Johan Rinderud
Dagordning:
• Mötets öppnande*
• Föregående mötesprotokoll*
o Årsmöteshandlingar §10
o VBTK-lotten §9
o Västeråsmästerskapen §13 (datum, lokal, mm)
o Hyresavtal §17 (beslut om framtida inriktning m.m.)
o Inköp pingisrobot §15 (beslut föregående möte, fråga om genomförande)
• Godkännande av dagordning*
• Ekonomi*
• Hallen*
• Träningar/tränare*
• Beslut om att söka lotteritillstånd
• Övriga frågor*
o Uppdatering av uppgifter på Västerås stads hemsida
• Nästa möte*
• Avslutning*
§ 21 Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat.
§ 22 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns
§ 23 Föregående mötesprotkoll
•

Årsmöteshandligar.
Årsmöteshandlingar ska skickas till Västerås stad. Hans ser till att den skickas till Västerås stad.
Konstituerande mötesprotokollet är medtaget och ska skrivas under.

•

VBTK-lotten
Hans och Johan har kontrollerat förutsättningarna för lotteri i klubben. Man behöver söka tillstånd hos
Västerås stad, kostar 500 kr. 35-50% av intäkterna ska gå till vinstpriser (prisvärde). Nya lotterier ska
anmälas till Västerås stad. Blir det stor omfattning på lotteriet kan Västerås stad stå för dragningen.
Mötet beslutar att Hans söker lotteritillstånd. Hans får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för
vinstpriser hos Sydsport. Närmare detaljer kring lotteri tas upp nästa möte.

•

-Västeråsmästerskapen
Mötet beslutar att Västeråsmästerskapen ska genomföras i Klöverhallen 29-30 september. Hans och
Johan stämmer av med Lasse E om planeringen av tävlingen.

•

Medlemsregistret ska uppdateras
Kenneth och Hans stämmer av med Tommy om han har ytterligare medlemsuppgifter. Det uppdaterade
registret ska föras in på idrottonline. Till nästa möte tar Kenneth med vilka uppgifter som saknas för att
då ta ställning till hur vidare komplettering ska gå till.

•

Hyresavtal
Efter möte med Västerås Stad vill de ha info om vi vill ha kvar lokalen. Kommunen vill ha möte om
lokalen i augusti för förhandling om förutsättningar kring lokalen. Styrelsen beslutar att ambitionen ska
vara att ha lokalen kvar och ger Johan och Hans i uppdrag att fortsätta förhandlingarna med Västerås
stad.

•

Inköp av pingisrobot
Kenneth får i uppdrag att köpa i pingisrobot, bollar till robot och en håv.

§ 24 Ekonomi
•

Postfacket ska sägas upp och adressändring till ordförandes bostadsadress. Hans ansvarar för
genomförande.

•

Hans rapporterade utifrån verksamhetsberättelsen. Material har inte övertagits från tidigare styrelse
ännu.

§ 25 Hallen
•

Mejl har inkommit från Branco om att det vistas folk i hallen under larmad tid e23 vardagar och 21
helger. När Securitas rycker ut kostar det, klubbarna får dela på kostnaderna.

•

Trasiga ljuddämpande material på väggarna

•

Förrådet på kajen bör byggas in och belysning behövs.

•

Bosse ser till att lämpliga stolar finns kvar och resten försvinner, klart till 15 augusti.

•

Bosse ser till att förråd rensas på överskottsmaterial klart 15 augusti.

§26 Tränare/träningar
Se föregående protokoll. Frågan ska tas upp med Lången och Lasse. Styrelsen beslutar att Syrén ska anlitas på
samma villkor som tidigare under hösten 2012 och att avstämning sker i december för ev förlängning.
Johan och Hans sätter ihop en lista på tränare.
§27Övrigt
•

Kenneth tar kontakt med Ivona om pin-kod till dongeln till mobilen

•

Kolla upp ”prova på dagarna”, när och vilka förutsättningar

•

Bästa 3-4/an – diskussion om hur vi kan få igång det i Västerås. Prata bl. a med Mats Bennbo. Hans och
Bo tar fram material till nästa styrelsemöte.

•

Johan ser till att klubbuppgifterna ändras på Västerås Stads hemsida.

•

Hans och Bosse tittar på förutsättningar att få ut utomhusbord till skolorna.
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§28 Nästa möte
3 juli 2012 18.30, prel. Klöverhallen.
§29 Mötet avslutas
Ordförande förklarar mötet avslutat.
Vid protokollet
Johan Rinderud
* = stående punkt

