Minnesanteckningar från styrelsemöte Västerås BTK 2010-08-11
Lokal Klövernhallen Sjöhagsvägen 7, Tid 19:15-21:00
Närvarande:

Ordförande Lasse Ericsson
Kassör Tommy Lindqvist
Sekreterare Kenneth Johansson
Ledamot Robert Dovenius
Ledamot Josef Talani

Dagordning
· Mötets öppnande
· Godkännande av dagordning
· Föregående mötesprotokoll
· Kassarapport
· Västeråsmästerskapen
· Träningsavgifter
· Tävlingsavgifter
· Medlemsavgift
· Sponsring
· Övriga frågor
· Nästa möte
· Avslutning
§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.
§ 2 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
§ 3 Föregående mötesprotokoll
Fanns inget att godkänna
§ 4 Kassarapport
Kommer på nästa styrelsemöte.
§ 5 Västeråsmästerskapen 2010-09-18 - 19
Ansvariga för kiosken är Robert D och Josef T. Kenneth ordnar transport på fredag och återtransport på
söndag av bordtennisbord från ABB hallen, domarbord från slakteriet och 300 hyrda stolar från
Västeråshallen. Ordna domare, förslag som ansvarig Christer Hedberg.
§ 6 Träningsavgifter för säsongen höst 2010 och vår-2011
Träningsavgiften höjs med ca 20 %. Subvention sker till tränare, ledare och styrelse med 50 % för vuxna och
100 % för ungdomar till och med 18 år.
De nya träningsavgifterna blir:
Grupp

Avgift

A-gruppen 850 kr
Ungdomselit 1 150 kr

Grupp

Avgift

Elitgruppen 1 150 kr
Utvecklingsgrp 1 150 kr

Grupp
Yasaka

Avgift
1 150 kr

Pingisgrp 1-2 1 150 kr

Pingisgrp 3-4 850 kr

Ungdomsgrupp 850 kr

Veteran/Motion 500 kr

Pingisskola 700 kr
höst nya

Pingisskola vår 700 kr
nya

Pingisskola 450 kr
fortsättning
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§ 7 Tävlingsavgifter för säsongen höst 2010 och vår 2011
Tävlingsavgiften höjs med ca 20 % och en ny indelning har tillkommit för de som tävlar mycket. Klubbresan
till Karlstad räknas inte in i antalet.
De nya tävlingsavgifterna blir:
Antal nationella tävlingar

Avgift

1-5

750 kr

6 - 10

1 200 kr

11 15

1 800 kr

16 -

2 500 kr

§ 8 Medlemsavgift
Medlemsavgiften ligger kvar på 100 kr per vuxen men för familjer med flera barn under 18 år så betalas det
endast en avgift på 100 kr för barnen oavsett antal barn. Restaurangchansen köps för 100 kr per styck och
kommer att delas ut av tränarna, de som inte köper häftet får betala 100 kr till i medlemsavgift. Josef ordnar
fram häftena till tränarna.
§ 9 Sponsring
Robert D rapporterade om sponsringsläget,. Intersport har visat intresse för att gå in och sponsra med ett
större belopp. Robert kollar vidare och räknar på det. Ordföranden kontrollerar upp vårt nuvarande avtal med
Sydsport angående rabattsatser.
§ 10 Övriga frågor
Önskemål finns att gå tränarutbildning och domarutbildning.
Hemsidan diskuterades. Västerås bordtennisklubb har en ny hemsida på idrottonline som inte används. varje
farmarklubb inom VBTK har också en egen sida, här är adressen till VBTK:s sida
http://www2.idrottonline.se/default.aspx?id=328045
Ungdomsrepresentant saknas fråga Markus Carlsson om han vill ta den uppgiften.
§ 11 Nästa möte
Söndag 12 september kl 19.00 klövernhallen
Kommande möten
Söndag 17 oktober, Söndag 21 november
§ 12 Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet Kenneth Johansson

Justeras Lasse Ericsson
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