Protokoll styrelsemöte Västerås BTK 2012-07-03
Lokal: Klöverhallen Tid 18.30-21.05
Närvarande: Hans Andersson, Kenneth Johansson, Christer Hedberg, Johan Rinderud
Dagordning:
• Mötets öppnande*
• Föregående mötesprotokoll*
o Uppdatering av medlemsregister.
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.
o Kenneth tar kontakt med Ivona om pin-kod till dongeln till mobilen
o Kolla upp ”prova på dagarna”, när och vilka förutsättningar
o 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.
o Johan ser till att klubbuppgifterna ändras på Västerås Stads hemsida.
o Hans och Bosse tittar på förutsättningar att få ut utomhusbord till skolorna.
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Godkännande av dagordning*
Ekonomi*
o Bankaffärer, hur hanterar vi kontanter, bankkort, m.m.
o VBTK-lotten – vad har gjorts och vad ska göras.
o Ansökan om LOK-stöd
Hallen/material*
o Inköp av pingisrobot, status
Västeråsmästerskapen
Träningar/tränare*
o När startar träningarna, hur informerar vi medlemmarna
PowerPoint från Spårvägen/Boo.
Övriga frågor*
Nästa möte*
Avslutning*

§30 Föregående möte
o Ekonomisystemets medlemsregister ska komplettera uppgifterna i idrott-online. Kennet ordnar
det, därefter har vi så gott medlemsregister vi kan för närvarande. Johan åtar sig att försöka
fortsätta uppdatera registret inför terminsstarten.
När räkning skickas ut nästa gång ska uppmaning att skicka in personuppgifter och mejladress
skickas med.
o Kenneth har inte fått pinkoden till dongeln ännu
o ”Prova på dagar”. Hasse kollar med kommun om när ”prova på aktiviteter” kommer att vara
under nästa år. Klart slutet september.
o Bästa 3:an och 4:an anmälas januari 2013. Skolorna kontaktas i oktober för inledande info.
o Klubbuppgifterna på Västerås stads hemsida har inte uppdaterats ännu. Johan ordnar så det blir
gjort till nästa möte.

o Frågan om utomhusbord tas upp i samband med kontakten med skolorna angående bästa 3:an
och 4:an.
§31 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
§32

Ekonomi

•

Kenneth har ordnat bankdosa och adress med banken. Styrelsen beslutar att ge Kenneth Johansson i
uppdrag att beställa bankkort för uttag och insättningar.

•

Fråga om reklamskatt. Klubben har betalt 3 000 kr som enligt uppgift avser sponsringsintäkter. Johan
får i uppdrag att kolla reglerna kring reklamskatt.

•

Styrelsen ger Kenneth i uppdrag att avsluta ett av klubbens två postgirokonton.

•

Styrelsen beslutar att vid varje styrelsemöte ska aktuell resultat och balansrapport för perioden sedan
tidigare styrelsemöte redovisas.

•

VBTK-lotten. Avtal med Sydsport är klart. Material 75% av ordinarie pris på Donic, Yasaka och
Nittaku. Även lotteriansökan har gjorts och är godkänd av Västerås Stad.

•

Ansökan om lok-stöd. Ansökan ska ske vida idrott-online senast 15 augusti. Långström vet hur. Johan
och Hans pratar med Långström om hur det går till och ser till att den blir gjord. Kenneth bistår vid
behov.

§33

HALLEN/Material

•

Inköp av pingisrobot. Inköp har inte gjorts ännu. Hasse får i uppdrag att omgående beställa robot, bollar
och håv. Finns även behov av inköp av några lottringar.

•

Kenneth får i uppdrag att ordna med skrivare. Antingen iordningställande den laserskrivare vi redan har
alternativt köpa ny skrivare (laser eller bläckstråle) om det är ekonomiskt fördelaktigt. Går det att få
kopiorings och skanningsfunktion är det en fördel. Behov av färgskrivare föreligger inte om det innebär
merkostnad. Vi behöver även kopieringsfunktion. Maxpris 2 500 kr. Kenneth får i uppdrag att även köpa
in en kartong papper.

•

Kuvert börjar ta slut, Kenneth kollar vad det kostar att trycka upp nya.

§34

Västeråsmästerskapen

•

Bokningen av hallen är klar och bekräftas. Inloggningsuppgifterna ska skickas till Johan och Hans.

•

Tävlingssponsor ska tas fram. Hasse pratar med Sydsport om de är intresserade av att komma och ställa
upp. Även kontakt med Mälarenergi tas av Hasse. Vi behöver ha tag på en lokal sponsor. Hasse pratar
med Dovenius om han kan bistå.

•

Hasse kontaktar Lasse imorgon för avstämning.

•

TT-koordinantor ska vara igång till Västeråsmästerskapen. Den ska finnas på klubbdatorn. Christer
kollar vad som behövs för att få igång programmet.

•

Hallansvarig (Bosse D) och kioskansvarig ska utses. Johan pratar med lämpliga.

•

Tävlingsdatum ska till pingis.nu

•

Inbjudan till tävlingen, går den att återanvända med justeringar.

•

Överdomare behövs
Sida 2 av 3

§35

Träningar / Tränare
Diskussion om förutsättningar. Vi tittar på föregående år och kör liknande startdatum. Anslås på
hemsidan. Kenneth skickar uppdaterad medlemslista till Johan för ordnande av e-postadresser för info
om träningsstart. Massutskick per post med info inte önskvärt men kan behövas.
Till nästa möte tar Johan med förslag till träningsplanering (grupper och dagar), samt lista över aktuella
tränare.

§36

PowerPoint från Spårvägen/Boo.
Frågan bordläggs tillsvidare.

§37

Övriga frågor
Inloggningsuppgifterna till kanslimejlen ska skickas till Johan och Hans så fler har tillgång.

* = stående punkt

