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Närvarande: Stefan Nilsson, Kenneth Sunesson, Göran Permudd, Sten Hilton, Birgitta
Nilsson, Göran Borgö.

1.
2.
3.
4.

Stefan öppnade mötet och dagordningen godkändes
Till sekreterare valdes Göran Borgö
Till justerare valdes Göran Permudd
Förra mötets anteckningar godkändes.

5. Ekonomi, medlemmar
- På kontot finns 82 500 kr.
- Våra direkta kostnader för hallen beräknas till ca 635 000kr.
Klubben har i dagsläget 96 medlemmar.
6. Tävlingar, ÖM, SM samt interna tävlingar
Alla klubbtävlingar fryses tillsvidare pga av det försämrade smittläget.
Inbjudan till ÖM har lämnats och vi får delta med tre lag. Sten sätter upp
information där intresserade kan anmäla sig. Blir tävlingen överanmäld måste vi
hitta ett rättvist sätt att ta ut tre lag.
7. Slutredovisning hallbygget
Fortfarande saknas faktura från 3 leverantörer så slutredovisningen får vänta till
nästa möte
8. Julfest
Medlemsfesten skjuts fram till senare tillfälle på grund av pandemin
9. Budget 2021
Ny budget med ändrade förutsättningar för verksamhetsåret diskuterades. Stefan
slutför och återkommer med förslag.
10.
Verksamhetsplan 2021 och verksamhetsberättelse för 2020.
Diskuterades. Stefan tar fram förslag.
11.
Regler för övervåningen
Hallen och övervåningen ska kunna användas av medlemmar, sponsorer och för
uthyrning. Eventuella regler får tas fram senare när vi vet mer om behov. För
uthyrning finns beslutade hyror.
12.
Försäljning av klot mm.
Försäljning sker i första hand till egna medlemmar.
13.
WiFi, TV mm
WiFi är på gång inom kort enligt Borgholms kommun.

14.
Kalender över tävlingar, träning och övriga händelser
Information finns på hemsidan men kan behövas finnas anslagen på tavla i hallen.
Sten gör i ordning en sådan
15.
Frivilliga till att leda prova på aktiviteter
Vi behöver fler instruktörer till alla nya medlemmar. Pandemin gör det inte så akut
just nu men senare när träning och spel kan komma igång igen med alla nya
medlemmar.
Det finns många möjligheter att ta hand om nya medlemmar med tex nybörjarkurs,
fortsättningskurs, ”slipa formen-kurs” eller tom ”clinic” med inbjuden kunnig spelare
som delar med sig att sitt kunnande.
16.
Facebook
Vi behöver bli mer aktiva på Facebook. Kenneth ansvarar.
17.
Övriga frågor
Diskuterades parkering och möjlighet till angöring till hallen från väster respektive
öster.
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