Protokoll från Gdf:s styrelsemöte 20171105 i Kalmar sportcentrum.
Närvarande: Thomas Kallin, Joakim Karlsson, Linda Edensand, Pernilla Torerud, Pontus
Danielsson samt Anita Fagerholm.

1. Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
2.a Till mötesordförande valdes Thomas Kallin.
2.b Till sekreterare valdes Anita Fagerholm.
3a Dagordningen godkänndes.
3b.Val av viceordförande. Till viceordförande och utbildningsansvarig valdes Anita
Fagerholm.

4. Pernilla, Ekonomi:
•

Ekonomin är i balans.

•

Tavlor och eventuella utgifter för nya till Riksseriesammandraget diskuterades.

5.TK Pontus, har ordet:
•

Två veckor till tävlingen på Gotland samt tre veckor kvar till Old Barn Games. Hitills få
anmälda men styrelsen hoppas på många anmälda.

• DM den 8/12 och 9/12. Det är Lindsdal och Mörbylånga som anordnar det.
• Inga juniorer får vara i spellokalen vid tävling utan nykter målsman.de får ej spela eller
skriva. Detta finns med i Lathunden som ligger ute på hemsidan.
•

Nybro vill ha en tävling i maj. Det kan inte bli en sanktionerad Open tävling eftersom den
inte anmäldes in i tid.

6. SK , Joakim, har ordet:

•

Det har inkommit förslag om att ta bort redoviningen av pilsnitt i de lägre
serierna.
Beslut: att ha redovisning av pilsnittet kvar då det underlättar för Sk samt att det finns
förprogrammerat och därmed inte ger merjobb.
•

Det egna sammandraget måste spelas mellan 2:a och 3:e sammandraget.

7. Anita och Linda informerade om Juniorlägret i Uppsala under v.44, var bra. 15 juniorer
och 2 U25:or deltog. Från vårt distrikt var det Hampus, Sanne och Linus som deltog. Anita
Fagerholm deltog som ledare. Det fanns en hel del kringaktiviteter som uppskattades. Svenska
dartförbundet var där och pratade med deltagarna om en satsning som de gärna vill göra för de
som vill deltaga. Det spelades Lacergame, bowlades, sköts pilbåge och klättrades på
höghöjdsbana.Deltagarna fick även en föredragning om kost och vikten av bra kost samt
arbeta med värdegrundsfrågor

8. Riksrankingtävling för juniorer har Lindsdal sökt och den ligger på Svenskas hemsida.
Datumet kommer att ändras då den annars kommer att krocka med seriesammandraget i april.

9. Sanktionsavgifterna till förbundet har tagits bort. Tavlor diskuterades.
10, 13, 15 samt punkt 16 redovisas här tillsammans då de är sammankopplade med varandra.
•

Sponsring från företag, reklamplatser och försäljning av dessa samt kontakt med hotellen
och anbudsförfarande sköts av den grupp som valdes till detta på förra mötet. Arbetet har
precis kommit igång och kommer att ta fart från och med vecka 45. Linda kommer att
vara sammankallande.

•

Destination Kalmar. Beslut: Thomas Kallin sköter de kontakterna.

11. Julbord till styrelsen och Webmaster. Beslut: att det inte blir något detta året.
12. Juniortävling/läger under jullovet. Beslut: ansöka om en riksrankingtävling för juniorer
2018-01-02 - 2018-01-04.

14. SDF-konferens i Växjö 17-18/12. Beslut: att skicka Anita Fagerholm.

17.a Utse representant till Diciplinkommiteen. Styrelsen två förslag. Beslut: Ordförande
kontaktar de föreslagna och återkommer med svar.

17b. GDF,Vi, har blivit tillfrågade om att ha ett juniorsammarbete med Skåne. Linda tar
kontakt med Leif i Skåne och för samtal med honom om hur det skulle kunna se ut.

18. Ordförande tackar för ett givande möte och förklarar det avslutat.

Sekreterare: Anita Fagerholm

.

