Minnesanteckningar styrelsemöte Västerås BTK 2010-11-21
Lokal Klövernhallen Sjöhagsvägen 7, Tid 19:00-21:10
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
· Julbord
· Tryck av kläder
· PC Kanslichef
· Slakteriet
· Sponsring
· Övriga frågor
· Nästa möte
· Avslutning
§ 36 Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.
§ 37 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
§ 38 Föregående mötesprotokoll
Godkändes
§ 39 Ekonomi
Bankkonto 402 000 kr. Betalning av kläder har skett. Inbetalningskort utskickade till medlemmar för träning,
tävling, licens samt medlemsavgifter.
§ 40 Julbord
Preliminärt på Restaurang Real den 13 dec 2010 kl 19.00.
§ 41 Tryck av kläder
De som vill kan få aktuella sponsortryck på sin matchtröja, byxor och overall. Sponsorn betalar trycket (15 kr st).

§ 42 PC Kanslichef
Pc till kanslichef är inköpt och programvaror håller på att installeras, backup, antivirus samt program för att
uppdatera hemsidan.
§ 43 Slakteriet
Kontraktet går ut 31 dec 2010. Lördag 4 dec 2010 kl 11.00 sker tömning. Kanslichef skickar ut kallelse för
hjälp med detta. Dovenius kollar om han kan låna lastbil.

Sida 1 av 2

§ 44 Sponsring
För närvarande 10 sponsorer klara, 4 st till är på gång. Fyra lagtröjor köps in för att ges till fyra sponsorer
som vill sätta upp dessa på sitt företag.
§ 45 Övriga frågor
• Dammsugare är inköpt.
• Bokföringsår diskuterades, beslut fattades om att inte ändra nuvarande bokföringsår.
• Förslag om att skapa en tjejgrupp där Linnea kan vara tränare.
• Försök att skaffa ny kassör.
• Gala 2 dec 2010 Bombardier Arena. Utses årets spelare, tränare, ledare. Vill någon gå så får denna betala
själv.
• Tävlingar som betalas av klubben för Kristian Präst är 10 ranking 1, 2 SM och 2 top 12, totalt 14 tävlingar
för innevarande säsong 2010-2011. Till nästa säsong tas ett förslag fram senare.
§ 46 Nästa möte
9 Januari 2011 kl 19.00.

§ 47 Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet Kenneth Johansson
Justeras Lasse Ericsson
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