Protokoll
Götalands dartförbunds styrelsemöte
Tid och plats:

2017-09-10 telefonmöte kl 19:00

Närvarande:

Peter Svärd ordförande
Maria Rydell
Pernilla Torerud
Pontus Danielsson
Joakim Karlsson
Linda Edensand
Stefan Petersson

§1 Mötet öppnas

Peter öppnat mötet

§2 Godkännande av
dagordning:

Dagordningen godkändes

§3 Föregående
protokoll:

Pontus läser upp protokollet från föregående möte där det bland
annat togs upp hur många antal lag som var föranmälda och att ett
möte med förbundets SK och TK och klubbarnas personer som har
ansvaret för seriespel och tävlingar kommer att ske.
Föregående protokoll godkändes

§4 Ekonomi:

Fick inte tillgång till den ekonomiska på en gång, men har tittat lite
på förbundets ekonomi. Förbundets ekonomi ser inte bra ut. Alla
räkningar och fakturor är betalda och det kommer att göras en
budget. När det gäller alla inköp så måste man få ett godkännande
innan det inhandlas En påminnelse om att licenserna ska klickas in
på idrottonline innan fredagen den 15 september kommer att göras.

§5 SK:

Lottningen till årets seriespel är klart. Finns även ett spelschema.
Dartstatistiken är inte uppdaterat ännu men det kommer. När det
gäller prispengarna så kommer det att bli en ändring. Ett förslag är
att det lag som vinner division 1 får 1000 kronor och laget som
kommer tvåa får lagavgiften betald.
Ett annat förslag är att den klubb som arrangerar ett seriespel ska
få en faktura på en summa som avser en betalning på antal lag som
är med under det sammandraget.
Beslut: Styrelsen beslutar att ändra prispengarna. Det nya är att det
lag som vinner division 1 får 1000 kronor och laget som kommer
på andra plats får lagavgiften betald.

Beslut: Den arrangerande klubben kommer att få en faktura som
kommer att vara på en summa som gäller på antal lag som är med
under det sammandraget.
§6 Avstängda spelare:

Förra säsongen blev en del spelare avstängda efter ett beslut från
styrelsen. Beslutet blev att spelarna inte får vara med och kasta
första sammandraget. Dessa spelare vet om detta men det får vara
med och hjälpa till om det är den klubb som spelarna spelar för
arrangerar första sammandraget.

§7 Götalandsspelen:

Det är väldigt lite start till denna tävling. Det är en del närliggande
klubbar som är anmälda men ändå lite för få anmälda från
Götalands Dartförbund. Anmälan till tävlingen kommer att öppnas
igen.
Byggnationen till tävlingen kommer att påbörjas på torsdagen den
14 september. Och hur banorna fraktas till spelstället kommer att
kollas upp.

§8 Övriga frågor:

Förra året under riksserien fanns det en pott som delades på det
klubbar som var där under helgen och hjälpte till. Styrelsen
kommer att fatta ett beslut om summan som delas på det klubbar
som hjälper till ska skänkas. Styrelsen kommer även att titta lite på
hur man ska göra med mat till dem som hjälper till.

§9 Nästa möte:

9/10-17 klockan 19

§10 Möte avslutande:

Peter avslutar mötet.

