Protokoll
Götalands dartförbunds medlemsmöte
Tid och plats:

2015-04-19 Målillas dartlokal kl 12:00

Närvarande:

GDF styrelse

Klubbar

Stefan Petersson Ordförande
Petra Gustafsson Vice
Maria Rydell Sekreterare
Andreas ”Didde” Harrysson TK
Björn ”Börje” Isacsson SK
Thomas Kallin JK
Målilla
Old Barn DC
Pilkompaniet
Mörbylånga

Tävlingar:

Distriktet har haft en del tävlingar så som Riksserien, SM och
föregående år Götalandsspelen. Som det ser ut nu kommer
distriktet att ha SM och Stefan har fortfarande vandringspokalerna.
Då riksserien låg väldigt tight med SM så tappade vi väldigt
många startande. En tanke är då att distriktet har en stor riksserie
sammandrag långt innan SM. Men det är inte upp till distriktets
styrelse att dra hela lasset. Styrelsen ansöker om tävlingarna men
sen är de upp till klubbarna att ställa upp.
Sen när det gäller att man vill ha information om tävlingarna 2
månader innan så finns det faktiskt en tävlingskalender på
hemsidan som man kan kolla på.

Betydelse:

Detta betyder en ekonomisk ersättning till de klubbar som ställer
upp och hjälper till.

Seriespel:

Lite tips på hur seriespelet ser ut nästa år. Första upplägget är att
man har tre divisioner. En div 1, en div2 och en div3 eller att man
har som det är nu. Sen var det om hur många set man skulle spela i
divisionerna. Att man i div 1 spelar 7 set, div 2 5 set och om det
blir en div 3 att dessa spelar 3 set. Eller om man ska ha 6 lag i div
1 och 2 och att i dessa divisioner spelar som riksserien. Diskutera
detta i klubbarna tills planeringsmötet i augusti.

Distriktstävling

Det kommer att finnas en lathund till hur en inbjudan ska se ut. Det
som t.ex. ska vara med är GDF loggan, starttid, spelplats, spelform
m.m. En tävling ska se ut som följande: 10:00 Junior, 11:00 damoch herrdubbel och ca 14:00 dam- och herrsingel alternativt att
damsingel börjar en timme efter herrsingeln.

Dresscode

Vad har distriktet för dresscode när det kommer till seriespel och
tävlingar? När det kommer till seriespelet så följer man det som

finns i distriktets tävlingsbestämmelse. Dresscode på tävlingarna är
det SvDf tävlingsbestämmelser som gäller.

Hjälpa klubbar och Idagens läge finns det en sanktionsavgift på de tävlingar som
spelare
arrangeras i distriktet. Ta och diskutera om detta om man t.ex.
istället har en fast avgift. Styrelsen kommer efter årsmötet kolla på
t.ex. utbildningar och träningar men ett tips är att man kanske tar
och kontaktar en klubb i närheten och har en träningsmatch

Vett och etikett

Det finns nya riktlinjer från SvDf t.ex. är det inte GDF som äger
distriktets licenser utan det är SvDf. Är det någon person under
tävlingarna som är stökig är det upp till tävlingsledaren att prata
med denne alternativt ta beslutet att man är struken från nästa klass
man ska spela. Har man som spelare klagomål eller om man tycker
en annan spelare är stökig m.m. går man till den som arrangerar
(tävlingsledaren) tävlingen. Och kan inte han/hon lösa det på bästa
sätt ska den höra av sig till SvDf som i sin tur tar ett beslut/löser
det. Ta en diskussion med era medlemmar i klubben hur
riktlinjerna är.

Övrigt

Det pratades om dispens för läkemedel. På RF:s hemsida finns det
en lista över vilka läkemedel som man ska söka dispens för. Detta
gäller bl.a. om man ska spela SM

Möte avslutande:

Stefan avslutar mötet

