Protokoll styrelsemöte Västerås BTK 2012-07-24
Lokal: Lavendelvägen, hos Hans, Tid 18.30-22.15
Närvarande: Johan Rinderud, Bo Danielsson, Christer Hedberg, Kenneth Johansson, Hans Andersson
Dagordning:
 Mötets öppnande*
 Godkännande av dagordning*
 Föregående mötesprotokoll*
o Ekonomisystemets medlemsregister ska komplettera uppgifterna i idrott-online. Kenneth 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.
o Kenneth har ordnat bankdosa och adress med banken. Styrelsen beslutar att ge Kenneth
Johansson i uppdrag att beställa bankkort för uttag och insättningar.
o Fråga om reklamskatt. Klubben har betalt 3 000 kr som enligt uppgift avser sponsringsintäkter.
Johan får i uppdrag att kolla reglerna kring reklamskatt.
o Styrelsen ger Kenneth i uppdrag att avsluta ett av klubbens två postgirokonton.
o 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.
o 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.
o 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.
o Kuvert börjar ta slut, Kenneth kollar vad det kostar att trycka upp nya.
 Godkännande av dagordning*
 Ekonomi*
 Hallen/material*
 Västeråsmästerskapen
 Träningar/tränare*
 Beslut om tränings- och tävlingsavgifter.
 Övriga frågor*
 Nästa möte*
 Avslutning*
* = stående punkt

Protokoll
§
§
§

Hasse förklarar mötet öppnat
Dagordningen godkänns
Föregående mötesprotkoll
o Ekonomisystemets medlemsregister ska komplettera uppgifterna i idrott-online. Kenneth 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.
Listan klar och lämnad till Johan.
o Kenneth har inte fått pinkoden till dongeln ännu.
Klart
o ”Prova på dagar”. Hasse kollar med kommun om när ”prova på aktiviteter” kommer att vara
under nästa år. Klart slutet september.
Bordlägges
o Bästa 3:an och 4:an anmälas januari 2013. Skolorna kontaktas i oktober för inledande info.
Bordlägges
o Klubbuppgifterna på Västerås stads hemsida har inte uppdaterats ännu. Johan ordnar så det
blir gjort till nästa möte
Bordlägges
o Frågan om utomhusbord tas upp i samband med kontakten med skolorna angående bästa 3:an
och 4:an.
Bordlägges
o Kenneth har ordnat bankdosa och adress med banken. Styrelsen beslutar att ge Kenneth
Johansson i uppdrag att beställa bankkort för uttag och insättningar.
Klart
o Fråga om reklamskatt. Klubben har betalt 3 000 kr som enligt uppgift avser sponsringsintäkter.
Johan får i uppdrag att kolla reglerna kring reklamskatt.
Johan redogör kortfattat för relevanta regler. Skatt ska betalas på sponsorintäkter som avser
reklam vilket det mesta torde göra. När skatt ska redovisas framgår av infomaterial som
lämnas till kassör.
o Styrelsen ger Kenneth i uppdrag att avsluta ett av klubbens två postgirokonton.
Postgiro betalt till årsskiftet därefter avslutas ett av dessa.
o 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.
Pågår
o 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.
Beställd, ej levererad ännu
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o 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.
Inköp ej genomfört ännu
o Kuvert börjar ta slut, Kenneth kollar vad det kostar att trycka upp nya.
Kenneth har kollat med JustNu och priset är 3 000 kr för 500 C4 och 500 C5 med blått
tryck. Med svart tryck 2 650 kr. Ingen beställning nu, andra alternativ ses över.
§ Ekonomi*
Kenneth redogör för vad han gjort sedan sist, bla adressändringar, kortbeställning, m.m. Telefoni avtalet går
ut i december till dess bör vi se över vad som behövs.
Klubben har en gruppförsäkring från Folksam, Kenneth kollar med Tommy vad den avser.
Resultat, balans och huvudbok har tagits ut men går inte igenom närmare
§ Hallen/material*
Förrådet där borden står fungerar inte, det är för trångt fullt med annat material. Vi behöver tillgång till eget
förråd.
Borden ska paras ihop. Bosse ansvarar för att det är gjort i god tid till Västeråsmästerskapen.
Inventering av räkneverken pågår, en hel del är trasiga och av olika märken.
§

Västeråsmästerskapen
- Hallen är bokad 29-30 september.
- Checklista inför tävlingen gås igenom. Arbetslista ska tas fram.
- Licens till TT-koordinator är betald och det ska nu fungera.
- Hasse har kontaktat Mälarenergi om de har intresse av att vara huvudsponsor men de har inte
återkommit. Frågan om huvudsponsor tas upp till nästa års tävling.
- Johan kontaktar aktuella föräldrar till kiosken. Hasses sambo och Bosses fru ställer upp med
servering i lokalen. Hasse kollar med Iwona om det finns inköps- och prislista från föregående år.
- Anders Långström blir huvuddomare med Mona Eriksson som back up.
- Domarlista ska tas fram. Johan delar upp namn att ringa för att boka upp pass.
- Pastaprinsen har lämnat prover och offert. Styrelsen beslutar att låta Pastaprinsen sälja mat från
kantin under tävlingen mot 10 kr/portion i ersättning till klubben.
- Priser ska köpas in. Hasse koller om Iwona kan göra det även i år.
- VLT ska informeras om tävlingen, Hasse sköter det.

§ Träningar/tränare*
Styrelsen beslutar att det ska ske en uppstartsträff för spelare och föräldrar 27 augusti kl 18.30 i klubbens
lokaler. Vid träffen ska informeras om träningar och aktiviteter under säsongen samt ges utrymme för
frågor. Ordinarie träningar startar därefter. Schema är under bearbetning liksom träningarplanering.
Tränarmöte genomförs när säsongen startat. Johan ansvarar för gruppindelning och tränare. Övriga ser till
att kontakta de som kan tänkas vara intresserade att ställa upp son tränare.
§ Beslut om tränings- och tävlingsavgifter.
Styrelsen beslutar om att D-licens ska ingå i träningsavgiften.
Styrelsen beslutar om träningsavgifter enligt nedan
Nybörjargrupp, träning 1 ggr/vecka
500 kr/år (tröja ingår för de som är nya)
Pingisgrupp, träning 2 ggr/vecka
1 000 kr
Utvecklingsgrupp, träning 2 ggr/vecka 1 000 kr
Ungdom elit
1 150 kr
Motion/veteran/a-lag
850 kr

Styrelsen beslutar om att tränare med ansvar för minst ett pass per vecka ska ha fri träningsavgift, är
man under 20 år utgår dessutom 100 kr/pass i ersättning. Utrymme för individuella lösningar med tex
resersättning ska finnas. Enligt sponsoravtal erhåller tränare under kommande treårsperiod en fri
overall/munkjacka/sweatshirt samt en t-shirt per säsong.
Styrelsen beslutar att styrelseaktiva har rätt till 50% reducering av träningsavgiften.
§
§
§

Övriga frågor – inga övriga frågor
Nästa möte* - 22 augusti
Avslutning
Hasse förklarat mötet avslutat

* = stående punkt
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