Protokoll
Götalands Dartförbund styrelse
Tid och plats:

Ventim 13/5-17 kl 11:00

Närvarande:

Stefan Petersson Ordförande
Maria Rydell
Pontus Danielsson
Peter Svärd
Thomas Kallin

Protest:

Det beslut som fattades förra mötet har fått in en överklagan. I den
står det bland annat att det som stod i protesten inte stämmer. I
överklagan stod det även att styrelsen skulle ha kollat med alla
inblandade först innan det beslutet som fattades förra mötet togs.
Beslut: Styrelsen kommer att skriva tillbaka och förklara att
styrelsen skulle ha hört av sig och kollat med de inblandande. Men
styrelsen kommer inte att ändra beslutet då det har kommit in två
separata protester gällande seriespelet den 22 april 2017!

Ekonomi:

Det finns pengar som ska sättas in på förbundets konto. Men då det
behövs kontanter till Riksserien så kommer dessa tas ifrån
kontanterna som ännu inte har satts in. Förbundet har även fått
pengar ifrån Destination Kalmar. Och det pengar som kommer
ifrån Riksserien kommer att bokföras in vid nästa år då Riksserien
ligger efter räkneskapsåret.

SK:

Serien är över. Det som gäller nu är slut och kvalspel som är nästa
vecka. Outstanding priserna kommer att delas ut på årsmötet.
Prispengar till de som vann finns på hemsidan.

Omval:

Dessa poster är det omval på i år. Vice ordförande, Kassör,
Serieansvarig (SK), Junior och Suppleanter. Ordförande posten är
även på omval detta år.

Riksserien:

Det finns funderingar på att ha sammandrag 3 nästa år igen. Men
detta kommer att tas upp när de väl är dags. Riksserien kommer ha
samma upplägg som föregående år. Vad som behövs under den
helgen kommer att tas upp på medlemsmötet. Det kommer även att
säljas tavlor som de gjordes förra året. Skrivpapper till den helgen
är beställda och sovplatser kommer att fixas i första hand till de
som kommer och jobbar den helgen.

TK:

Säsongen är slut. Slutspelet kommer att spelas i Målilla den 17 juni
då det var en annan tävling som var den helgen som slutspelet var
först. Det är alltså 16 Herrar och 8 Damer som kommer att spela
slutspel. Priser till detta kommer att beställas.

Möte avslutas

