Möte 27/2-18 GDF-styrelse
Närvarande: Joakim, Pernilla Pontus, Anita samt Maria

1. Mötet öppnas av Pontus
2. Val av:
a. Mötesordförande Pontus
b. Mötessekreterare Anita
c. Justerare styrelsen
3. Mötets godkännande: ja
4. Godkännande av dagordningen: ja
5. Riksserien
a.

Brofästet

Pontus: Vi kommer inte att jobba ihop mer. Vi behöver inte stå till
svars för något eventuellt kontrakt.

b. Nybro
i. Tillstånd och kopia. Har vi någon egen kopia? Fylla i det sista imorgon så ska
det vara klart sedan. Hur många får vi vara i lokalen? Pernilla kolla upp det
och ser till att vi får en kopia.
ii. Tillstånd för dricka (vilka utrymmen) får vi ta in alkohol på rinken? Gäller
det hela helgen och vilka utrymmen. Pernilla kollar.
iii. Dokument till Kalmar sportcenter
iv. Genomgång av barplacering, ytor och servering. Den finns med i ansökan
men nu ska vi använda båda sidor om rinken. Klädupphängare skulle Nybro
fixa.
v. Vatten vid banor (kannor & muggar) förra året hade vi lånekannor men
muggar fick vi tillhandahålla själva. Vi lånade kannor. 126 banor så minst 25
st. Pernilla kollar med Nybro.
c. Banor/tavlor
i. Transport (lastbilar & chaufförer) Anita tar ett snack med Tomas om vad
som är bestämt i den här frågan. Pontus tar kontakt med Stefan om ev en
mindre skåpbil.
ii. Banor utöver de som finns i Kalmar. Tomas har haft kontakten. Anita Kollar
med honom. Mörbylånga får hämtas.
iii. Byggandet (dagar & kontakt till klubbar) Vi brukar börja på torsdag 26/4 och
vi börjar vid kl 14.00. Anita Skickar ut till klubbarna.
iv. Papper finns olika förslag. Blanka papper, loggan ska dit, Pernilla har 4 olika
papper som hon testar. Mellan 6200-6500 kr.
v. Pennor. Pernilla kollar upp med en leverantör för att få bra pris.
d. Personal
i. Byggare skriva ut till klubbana. Anita Skriver
ii. På plats under helgen. 2-3 markpersonal, toaletterna brukar barpersonalen
se till. Vi kan hjälpas åt. 5-6 st i markpersonal.

iii. ”knappare” vi söker 10 knappare men det gör inget om vi är fler.
iv. Rivare. Vi ska se till att det finns folk som stannar. Förra året var det många
som stannade kvar.
v. Ansvarsgrupper Garderoben; Anita. Skriva till klubbarna om de har folk och
vilka som kan tänka sig att ha något ansvarsområde. Tex knappare, vatten.
vi. Pressansvarig: Stefan
vii. Bajamajor: Stefan kollar så att de är reserverade.
viii. Golvansvarig är Joakim. Bajamajor och vatten etc.
ix. Knapparna Pontus är ansvarig.
e. Fotografering
i. Fotograf Ulf Ericsson är anlitad.
ii. Kamera
iii. Ansvarig för att skicka in till:
1. Svenska dartförbundet efter tävlingen. Bilder
2. Årskrönikan efter säsongen samt skriva en kort sammanställning. Se
till att vi får bilderna så att vi kan använda oss av dem. Vi kollar med
Ulf om detta. Pernilla samt Linda pratar med honom. Han fotar både
lördagskvällen och hela söndagen.
f. Övriga punkter förknippat med Riksserien.

6. Samarbete Styrelsen
a. Samarbete ordförande & vice ordförande
i. Lösenord
ii. Kontakter
iii. Uppdateringar Här borde det redan efter årsmötet vara så att det finns ett
samarbete mellan vice och ordförande och att de har varandras lösenord.
b. Ansvarig person med åtkomst till viktig info vid omfattande frånvaro, Pernilla och
Linda delar med varandra lösenord och info Pontus och Jocke detsamma samt vice
med ordförande. Vice med sekreterare. Vi ska ha detta klart i vår styrelse.
c. Kontakt mellan hela styrelsen. Vi behöver nyttja facebookgruppen samt
messengergruppför snabbinformation. Pontus fixar.
i. GDF-styrelse facebook-gruppen
ii. Messengergrupp
7. Styrelseinformation
a. Kassör Pernilla: vi har ca 50.000 och vi har idagsläget utgifter för ca 20000kr. vi har
en bra ekonomi just nu. Transportkostnader och annat tillkommer och vi ser över det
efter hand.
b. Vice ordförande
c. Ordförande ej närvarande
d. JK juniorkonferensen den 17 februari kunde tyvärr Linda inte delta på grund av
sjukdom. Uppsala kollar möjligen om sommarläger. Götaland har haft en del
aktiviteter. Sommarlägret kan eventuellt slås ihop med Danmark om det finns
intresse. Ska juniorer få fortsätta få spela i serien. Landslagssatsningen kommer att
vara i tre nivåer som Mikael Rehnlund håller i. Föräldraansvar vid tävlingar
diskuterades.

e. SK de egna sammandraget har börjat komma in och de första är inknappade. Väntar
på de som fattas. Ska vara klart innan det sista sammandraget. Priserna är beställda
och inbjudan har kommit ut. Sons of dart och Lindsdal håller i det tillsammans.
f. TK Det är uppdaterat och klart. Nästa tävling är LDG-games om ca 4 veckor.
Rankingslutspelet i maj.
8. Övriga frågor
i. Götalandsspelen: ska vi ha tävlingarna? Finns det ett intresse? Är det värt
det? Riksserien vill vi ha den nästa år? Hur funkar det i år? Riksserien Vi är
intresserade men ger vårt slutgiltiga beslut senare när vi ser mer hur det
kommer läggas upp och hur många lag som det gäller. Götalandsspelen
avvaktar vi med och återkommer det beror på om det blir en riks eller inte.
ii.
b. Tavlor hur många har vi? 64 på Stefans jobb 40 st inköps efter SM
c. Det kommer att finnas försäljning av dartprylar på plats på riksserien.

i.
9. Nästa planerade möte: kort avstämningsmöte den 1 mars kl 19.00
Pontus tacade för mötet och förklarade detavslutat.
10. Mötets avslutande

