Protokoll
Götalands Dartförbunds medlemsmöte
Tid och plats:

Ventim 13/5-17 kl 13:00

Närvarande:

12st licensierade medlemmar
5st från Styrelsen

Förbundet (Distriktet): Det finns en vision på hur förbundet ska se ut. En vision där man
kommer att ha grupper som jobbar med till exempel serien eller
med tävlingarna med mera. Det som kommer hända om denna
vision blir verklighet är att distrikten kommer försvinna och även
Swedencup. Det kommer att fortsätta som det ser ut idag men man
kommer att få söka de datum som man vill ha en tävling på till
Svenska Dartförbundet istället. Det kommer alltså att vara en
gemensam tävlingskalender om denna vision blir verklighet.
Fördelen med detta är att man kommer att ha rätt folk vid rätt plats
istället för att ha folk som inte vill göra något alls. Nackdelen med
denna är att licensen kommer att bli dyrare. Den nya licensen
kommer att ligga på ca 600:- (Snitt räknat).
Årsmöte:

I år är det omval på poster till styrelsen. Har man förslag till dessa
poster så ska man maila dessa till valberedningen.
Sen har även Svenska Dartförbunden möte i augusti. Det finns
fullmakt som klubbarna kan skriva på så att den som åker kan föra
deras talan. Dessa fullmakter ska vara påskriva och skickade till
den personen innan Svenska Dartförbundets årsmöte så det hinns
skrivas ut.

Tävling, Junior EM:

Vi har väldigt många tävlingar i distriktet och det är väldigt många
som åker på dessa. Men när SM låg i Kalmar i år så var det inte
alls många från distriktet som åkte. Och det var mer som åkte på
SM förra året än i år. Vissa tycker det är dyrt att åka på en tävling
där man spelar en match och sen åker ur direkt och därför kanske
man inte åkte på SM i år.
Junior-EM går i Malmö i år. Om man åker och skriver på detta så
får man 500kr per dag och mat. Det finns alltså återigen en chans
för föreningar och medlemmar att tjäna pengar.

SK:

Allt har fungerat jätte bra i år. Och den 20 Maj är det slut-/kvalspel
för serien. Det finns även en diskussion om att man ska undvika att
plocka ner spelare vid eget sammandrag. Men information om
detta kommer senare.

Riksserien:

Riksserien spelas i IFFE-hallen och banor kommer att köras dit
redan på onsdag kvällen. Byggnationen av detta kommer att börjas
på torsdagen mellan kl 11-12. Det tidspapper som skrevs på förra
året kommer i år att finnas uppe hos knapparna. I år kommer även
det finnas tavlor till försäljning. I år har Götaland ett samarbete

med Brofästet Hotell och Konferens och 10 % av deras försäljning
kommer gå till Götaland.
Övriga frågor:

Det kommer inte att vara alkohol på fredagskvällen vid banorna då
det är ett sanktionerat spel på fredagen.
Ett förslag att om man minst är 3 stycken från föreningen som
hjälper till med rivningen och städningen på söndagen får man 25
% rabatt på tavlorna man köper under helgen.
Beslut: Om man är 3st från föreningen som hjälper till med detta
så kommer man få 25 % rabatt på tavlorna man köper.

Möte avslutas

