Protokoll
Götalands Dartförbunds styrelse
Tid och plats

Telefonmöte, 2014-02-03

Närvarande

Stefan Petersson, ordförande
Evis Nilsson
Andreas Harrysson
Petra Gustafsson
Maria Rydell
Peter Lindh

Sammanträdets
öppnande § 1

Stefan Petersson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppet.
Dagordning § 2

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen med tillägg av övriga
frågor.

Ekonomi § 3

Ekonomi god. Vi har nu kommit igång med det nya
bokföringsprogrammet där det även kommer att bli ett
bankgironummer.
SK § 4

På grund av oväder var Mörbylånga tvungen att ställa in det senaste
seriespelet. De kommer överens om ny tid med de lagen de skulle ha
mött. Om man inte hittar något lösbart datum tilldöms Mörbylångas
motståndare segern på WO.

TK § 5

Rosenbom cup ändras från Långfredagen till Påskafton.
Målillaspelen ändras till 26 april.
Rankingslutspelet kommer gå av stapeln 29 maj i Vetlanda
Björn Isacsson, Stefan Petersson och Andreas Harrysson har haft
TKmöte och påbörjat arbetet om mallar till tävlingar med bland annat
lottning, seedning mm. Målet är att det ska vara enkelt att anordna en
tävling. Från inbjudan till slutspel. De kommer att jobba vidare och
återkomma när de är klara.

Återigen: Inbjudan MÅSTE gå till Webmastern INNAN den läggs ut!
Hemsidan är prio 1, facebook och annat är enbart komplement!
Det är en uppåtgående trend på anmälningarna till GDFs tävlingar och
antalet deltagare har ökat under 2013/2014

JK § 6

Tim Danielsson fortsätter att jobba med juniorerna.

Årmötet § 7

Årsmötet blir den 1 juni. Vi återkommer med plats och tid.
Styrelsen har beslutat att alla klubbar som närvarar på Årsmötet med
sin fulla röstlängd får en betald licens per klubb som man kan tex lotta
ut eller tävla om inom klubbarna!
Götalandsspelen§ 8

Går av stapeln 6-8 juni med bland annat Rankingslutspelet på söndagen
där vi kommer att behöva skrivare första rundan.
Fortsatt samarbete med Destination Kalmar och Profil Hotels

Övriga frågor § 9

Klädkod?
Styrelsens rekommendation är att vi följer Svenska Dartförbundets
regler.

Nästa möte § 10

Telefonmöte2014-03-17

Mötets avslutande § 11

Stefan Petersson avslutade mötet.

