Minnesanteckningar från styrelsemöte Västerås BTK 2010-09-12
Lokal Klövernhallen Sjöhagsvägen 7, Tid 19:00-21:10
Närvarande:

Ordförande Lasse Ericsson
Kassör Tommy Lindqvist
Sekreterare Kenneth Johansson
Ledamot Iwona Gyllenstein
Suppleant Josef Talani
Sportchef Anders Långström

Dagordning
· Mötets öppnande
· Godkännande av dagordning
· Föregående mötesprotokoll
· Kassarapport
· Västeråsmästerskapen
· Hemsida
· Placering för Kanslichef/ sportchef, Bellevue/ Klövernhallen
· Slakteriet
· Sponsring
· Övriga frågor
· Nästa möte
· Avslutning
§ 13 Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.
§ 14 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
§ 15 Föregående mötesprotokoll
Under § 6, rättelse av avgifterna för nedanstående grupper, alla ändras till 850kr:
Pingisgrupp 1 och 2, utvecklingsgrupp 1, Yasaka minikadett, elitgruppen, se tabell för rätta avgifter.
Grupp

Avgift

Elitgruppen 850 kr
Ungdomsgrupper 850 kr
Utvecklingsgrp 1 850 kr
Utvecklingsgrp 2 1 150 kr

Grupp

Avgift

Ungdomselit 1 150 kr

Grupp

Avgift

A-gruppen 850 kr

Grupp

Avgift

Veteran/ 500 kr
Motion

Pingisgrupper 850 kr
Yasaka- 1 150 kr
kadett
Yasaka- 850 kr
minikadett

Pingisskola
höst nya

700 kr

Pingisskola
fortsättning

450 kr

Pingisskola
vår nya

700 kr

Under § 8, rättelse, restaurangchansen köps för 200 kr.
§ 16 Kassarapport
Ekonomin är god. Det är ungefär lika som vid årsmötet, inga större utbetalningar har skett.
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§ 17 Västeråsmästerskapen 2010-09-18 - 19
• Transporter sker med lastbil från AAbolagen med början på fredag kl 16.00 på Bellevue för hämtning
av 10 st bt-bord därefter SitDown i Kolbäck för hämtning av 300 st stolar. På slakteriet hämtas fyra st
bt-bord och 16 st domarbord samt barriärer. Återtransport sker på söndag med start kl 16.30 från
Klövernhallen till Kolbäck, slakteriet och Bellevue.

• Kiosken kommer att skötas av Josef och det kommer att finnas korv med bröd, dricka, smörgås ost
skinka paprika, kaffe, bullar, banan, äppple och kexchoklad.

• Domare ordnas av Christer och de som deltar och tävlar förbinder sig också till att döma. De fyra som
har dömt flest matcher i slutspelet kommer att få något pris och det kommer även att lottas ut fyra pris
bland de övriga som har dömt. Flest matcher att döma blir det på söndag.

• Tidsschema är gjort för alla klasser och vilka bord som ska användas.
• Domarblock kontrolleras och åtgärdas med början fredag 19.00.Bord och hagar kan ställas upp från ca
20.00, nedplockning kan påbörjan redan på lördag kväll då bt-bord kan plockas ner. Nya
bordnummerlappar 1-40 tillverkas av Iwona.

• Priserna görs i ordning på fredag innan/samtidigt som bord och hagar ställs upp.
§ 18 Hemsida
Punkten flyttas fram till nästa styrelsemöte.
§ 19 Placering för Kanslichef/ Sportchef, Bellevue/ Klövernhallen
Det beslutades att inga förändringar görs Anders sitter kvar på Bellevue, däremot så kommer Anders under
en vecka i oktober att vara på plats i Klövernhallen på kvällstid för att träffa nya medlemmar och föräldrar.
§ 20 Slakteriet
Målet är att avveckla slakteriet och flytta det material som är bra till Klövernhallen. Här diskuteras det lite
olika alternativ var materialet ska förvaras. Kontakt tas med kommun.
§ 21 Sponsring
Fakturor är utskickade till fyra sponsorer. Hos Sydsport så har vi 15% rabatt på Donic, Yasaka och Nittaku.
§ 22 Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp.
§ 22 Nästa möte
Söndag 17 oktober kl 19.00 klövernhallen
Kommande möten
Söndag 21 november
§ 23 Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet Kenneth Johansson
Justeras Lasse Ericsson
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