Minnesanteckningar från styrelsemöte Västerås BTK 2010-10-17
Lokal Klövernhallen Sjöhagsvägen 7, Tid 14:00-15:50
Närvarande:

Ordförande Lasse Ericsson
Kassör Tommy Lindqvist
Sekreterare Kenneth Johansson
Ledamot Iwona Gyllenstein
Ledamot Anders Präst
Suppleant Josef Talani
Suppleant Robert Dovenius

Dagordning
· Mötets öppnande
· Godkännande av dagordning
· Föregående mötesprotokoll
· Ekonomi
· Västeråsmästerskapen rapport
· KM samarrangemang med Västeråskorpen
· Hemsida
· Slakteriet
· Sponsring
· Övriga frågor
· Nästa möte
· Avslutning
§ 24 Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.
§ 25 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
§ 26 Föregående mötesprotokoll
Godkändes
§ 27 Ekonomi
Bankkonto 409 000kr. Träningsavgifter, tävlingsavgifter och medlemsavgifter är inte fakturerade till
medlemmarna än så här kommer det in kapital. Västeråsmästerskapen gick med ett litet överskott.
§ 28 Västeråsmästerskapen 2010-09-18 - 19 rapport
Kiosken fungerade bra.
Förberedelserna i det stora hela gick bra. Påpekas i inbjudan bör göras angående parkeringsplatser.
Domaranskaffning och andra arbetsuppgifter försöker vi lösa med att i ett tidigt skede försöka att fördela
arbetsuppgifterna. Detaljerna hur det ska göras tas upp på ett senare möte.
Synpunkter från spelare utifrån och hemma. Några tyckte det var för mörkt. I övrigt var man nöjda.
Vad kan vi göra bättre. Städning av toalett vid café. Högtalaranläggning på bana 2 och 3.
§ 29 KM samarrangemang med Västeråskorpen
Förslag har väckts om att Västerås BTK och Västerås korpen bordtennis har sitt KM på samma dag för att få
större aktivitet i hallen.
Beslut togs att köra separata KM.

§ 30 Hemsida
Avvakta med denna fråga.
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§ 31 Slakteriet
Slakteriet är uppsagt. Vi har det till 2011-01-31.
Tommy och Kenneth går igenom vad som ska sparas och flyttas till Klövernhallen.
§ 32 Sponsring
För närvarande 9 sponsorer.
§ 33 Övriga frågor
• Innebandyn blockerar gången med väskor och flyttade bänkar. Ta upp detta med Branko, gärna med ett
kort på hur det ser ut.
• Ranking 1 tävlingar policy. Västerås BTK bestämmer vem som får åka på en ranking 1 tävling. Det finns
ca 15 st ranking 1 tävlingar. Klubben betalar resa, logi och lunch. Anders P och Lasse arbetar fram ett
förslag till nästa möte.
• Dammsugare köps in till hallen.
• Tele och surfabonnemang tecknas efter samråd med kanslichef. Vi säger upp det fasta teleabonnemanget.
§ 34 Nästa möte
Söndag 21 november kl 19.00 klövernhallen
Kommande möten
december
§ 35 Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet Kenneth Johansson
Justeras Lasse Ericsson
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