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KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE
PROTOKOLL
Tid:
Plats:
Närvarande:

28.8.2017, kl. 18.30–20.30
Nybondas 2, Mariehamn
Jenna Gestranius
Anders Hollsten, mötets ordförande
Artur Hollsten
Ester Miiros-Hollsten
Ann Riis, mötets sekreterare
Simon Riis
Tonny Riis
Leif Salmén

1.

Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet kl. 18.30 och hälsade alla välkomna.

2.

Mötets beslutsförhet
Mötet konstaterades vara beslutsfört.

3.

Styrelsens konstituerande 2017
Mötet valde följande styrelse:
Ester Miiros ordförande
Anders Hollsten viceordförande
Ann Riis sekreterare
Tonny Riis kassör
Göran Djupsund styrelsemedlem
Artur Hollsten juniorerrepresentant i styrelsen
Per-Erik Wickström suppleant
Simon Riis juniorerrepresentantens suppleant

4.

Ny behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget 2017
Spelar- och medlemsavgifter verksamhetsåret 2017–2018
- medlemsavgiften är 10 euro för juniorer och 15 euro för seniorer per
verksamhetsår
- spelaravgiften är 25 euro per termin för juniorer som spelar en gång i
veckan, beslut om spelaravgiften för juniorer som spelar två gånger i veckan
samt seniorer bordlades.

Ersättning till tränare
Jenna ställer upp som tränare 2 timmar per vecka för de juniorer som spelat
tidigare (onsdag samt en helgdag). Beslut om ersättningen bordlades.
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Per-Erik Wickström fortsätter som tränare för juniorer upp till 13 år på
måndagar.
Artur och Simon ställer upp som jtränare för juniorer 13 år och äldre en timme
på onsdagar.
Ester och Ann deltar vid första träningstillfället måndag och onsdag vecka 36
för att dela ut information samt samla in medlemsuppgifter.
Prioriteringar i verksamhetsplan
- Pröva-på-tillfälle ordnas för att locka nya spelare samt uppfylla kraven för
bidraget från NatWest (£ 1000) i samband med årets ö-spel, förslagsvis för
flickor i Vikingahallen den 7 oktober. Jenna bokar hallen.
- Företagskamp hålls i november (preliminärt 18–19.11) för att få
badmintonspelare på Åland att bli medlemmar i BK Smash samt locka
sponsorer
- ”Badminton-boost” ordnas för att locka nya spelare, med ledare mot avgift
- Tävlingar bokas för de aktiva juniorerna utanför Åland, förslagsvis två per
termin
- Klubbmästerskap hålls på våren
- Klubbens stadgar revideras
5.

Träningstider hösten 2017–våren 2018, Bollhalla
Måndagar, kl. 18–19: 3 banor
Onsdagar, kl. 18–19: 3 banor
kl. 19–20: 2 banor
Planen är att utöka klubbens bokade tider, förslagsvis på lördagar. Vi måste
först se över beläggningsstatistiken samt kostnaderna.

6.

Nästa möte
Ordförande sammankallar.

7.

Mötets avslutande
Mötet avslutades kl. 20.30.
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