Protokoll från Gdf:s styrelsemöten 2017-10-01
Närvarande: Thomas Kallin, Stefan Petersson, Linda Edensand, Pernilla Torerud, Pontus
Danielsson samt Anita Fagerholm.

1. Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
1.a Till sekreterare valdes Anita Fagerholm.
Avbrott i ordinarie sammanträde för att hålla ett konstituerande möte. Peter Svärd har
2017-09-19 avsagt sig ordförandeskapet i Gdf:s styrelse och därmed så blir det två möten
idag. Först är det ett konstituerande möte och sedan fortsätter vi med ett styrelsemöte.
Peter Svärd är inbjuden till mötena men har valt att inte närvara.

Konstituerande möte 2017-10-01.
•

Val av ny ordförande. Till ordförande valdes Thomas Kallin.

•

Val av vice ordförande. Till viceordförande valdes Stefan Peterson.

Styrelsemöte 2017-10-01 återupptas.
2. Serie, SK har ordet:
•
Det första seriesammandraget har genomförts och det fungerade bra. Det blev
WO i en av matcherna men ingen skriftlig protest har inkommit.

•

Resultaten är registrerade och finns på Dartstatistik.

3.TK har ordet:
•

Lugnt med tävlingar.

•

Sons Of Darts har sin tävling 7/10 och sista anmälningsdag är den 3/10.

•

Gotlands tävling som skulle gått nu i oktober är framflyttad till november.

4. Ekonomi:
•

172 spelare med licenser i distriktet.

• 11 juniorer.
• 2 provapå - licenser samt en hedersmedlem från dartklubben Nissan.

•

Ekonomin är i balans.

5. Information angående riksseriesammandraget i Kalmar våren 2018.
Styrelsen diskuterade frågan och arbetar med den.
Beslut: Vi kommer fram med en plan senare. Då får medlemmarna information angående
Seriesammandraget.

6. Styrelsen diskuterade transporter, boendeförslag.
Eftersom denna punkt berör samma frågor som den tidigare blir beslutet detsamma som under
punkt 5.

7. Föregående protokoll.
Stefan läste upp föregåendeprotokoll.

8. Övriga frågor.
•

Grupp för att arbeta med punkt 5 och 6 på dagordningen behövs bildas.
Till arbetsgruppen valdes Pontus, Stefan, Pernilla, Joakim samt Stefan att ingå och
Stefan är sammankallande.

•

Nästa möte är ett telefonmöte den 23/10 kl. 19.00

9. Mötet avslutas.
Ordförande tackar för ett bra möte och förklarar det avslutat.

Sekreterare: Anita Fagerholm

