Protokoll
Götalands dartförbunds styrelsemöte
Tid och plats: 2017-08-13 livemöte kl 11:00
Närvarande:

§1 Mötesfunktionärer
a) Mötesordförande
b) Mötessekreterare
c) Justerare

Peter Svärd Ordförande
Maria Rydell
Pernilla Torerud
Pontus Danielsson
Thomas Kallin
Joakim Karlsson
Linda Edensand
Stefan Petersson
Anita Fagerholm

Peter Svärd
Maria Rydell
Peter Svärd ihop med sekreteraren Maria Rydell

§2 Seriespel:

Antal lag föranmälda till seriespelet för säsongen 17/18 är Nissan
div 2 Nybro div 3 pilkompaniet (byter även namn) uråsa div 1 När
det kommer till de klubbar som inte representerar idag på
planeringsmötet kommer styrelsen att ta kontakt med klubbens
ordförande som måste ta ett beslut hur många lag och i vilken
division de ska spela.

§3 Tävlingar:

Peter har kollat upp hur många tävlingar som distriktet kan ha
under säsongen 17/18. Och distriktet kommer bara kunna ha 8
stycken egna tävlingar. DM räknas inte med på dessa 8 tävlingar
då det är ett distriktsmästerskap. När det kommer till juniorerna så
rekommenderade Kulan att man inte har juniorerna ihop med
seniortävlingarna. När det kommer till distriktet så bör vi inte
lägga en juniortävling när vårt seriespel äger rum.
Beslut: Styrelsen beslutar att det kommer vara 8 klubbtävlingar
(DM och slutspelet räknas inte med) under säsongen 17/18

§4 Dresscode:

Dresscoden kommer vara stenhård när de gäller seriespelet. Är det
så att man har felaktig klädsel (inte följer distriktet dresscode) så
får man inte spela. Det är upp till varje klubb att informera sina
spelare vad det är som gäller. När det kommer till vem som
bestämmer om en spelare inte får spela är upp till den arrangerande
klubben att ta det beslutet. När de gäller olika dispenser så kan
man skicka en sådan ansökan till SK om det gäller t.ex. skor. När
de gäller olika mediciner så ansökans detta via SvDF.

§5 Övrigt:

Dresscoden för rankingtävlingar kommer även att vara stenhårt.
Precis som det är i seriespel så kommer man i felaktigt klädes (inte
följer distriktet dresscode) så får man inte spela. Det som skiljer
seriespelet och rankingtävling är att under en rankingtävling så
behöver man inte visa klubbtillhörighet. Även här är det upp till
arrangerande klubb att bestämma om en spelare inte får spela. Det
kommer att bli möte med både SK och TK och de personer som
har ansvaret för seriespel och tävlingar. På detta möte kommer det
tas upp bl.a. dresscoden och inbjudan.
Pengarna som de klubbar skulle ha fått för de timmar som de
hjälpte till under riksserien har inte betalats ut. Det är även tre
fakturor som inte är betalda. Pernilla kommer att prata med den
förra kassören imorgon gällande detta.

Möte avslutande:

Peter avslutar mötet.

