Protokoll från GDF:s-styrelsemöte 2018-04-12
Närvarande: Anita Fagerholm, Pontus Danielsson, Pernilla Torerud, Linda Edensand samt
Joakim Karlsson.

1. Val av:
a. Mötesordförande: beslut; Anita Fagerholm
b. Mötessekreterare: Anita Fagerholm
c. Justerare: styrelsen

2. Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
3. Dagordningen godkändes.

4. Genomgång och godkännande av senaste mötesprotokollet. Beslut: Det
godkändes och lades till handlingarna.

5. Riksserien.
Nybro
i. Tillstånd och kopia. Vi har ett avtal med Hjalmars bar som är
underskrivet och klart. De ska ta en kopia så vi har en egen.
ii. Tillstånd för dricka. Det kommer inte att vara tillåtet att dricka alkohol
inne på rinken och det gäller samtliga tävlingsdagar.

iii. Dokument till Kalmar sportcenter. Enligt Thomas Akthagen behövs
inget sådant dokument men om det efterfrågas så iordningställs det.

iv. Genomgång av barplacering, ytor och servering. Vi har träffat
representanter för Hjalmars bar och gått igenom hur vi tänkt oss detta.
Det blir två barer och tre utgångar. Det framkom att det även kommer
att finnas frukostbuffé och de som jobbar får matkuponger.
v. Vatten vid banor (kannor & muggar). Kannor ska vara löst enligt
William och muggar står Hjalmars bar för. De har över 100 st kannor
vilket är det antal vi sagt att vi behöver.

b. Transport (lastbilar & chaufförer). Thomas Karlen kommer att vara vid Ventim
kl. 14.00 onsdagen den 25 april och då köra de banor och material som finns
där. Det kommer att behövas 5-6 st som hjälper till att lasta.

i. Transport (lastbilar & chaufförer) Banor utöver de som finns i Kalmar.
Kent från Sons of Dart hämtar och kör dit banorna som finns i Målilla
på fm den 26 april. Lukas kör de tavlor som finns i Mörbylånga på
onsdagen den 25/4.

ii. Byggandet. Vet inte när vi får börja bygga. Golvet kommer inte förrän
på torsdag. Det finns möjlighet att bygga även på natten mot fredag och
fredagsnatten om det skulle behövas. Joakim kollar bord och stolar.
iii. Papper. Är beställda och klara.

iv. Pennor Pernilla varit och hämtar skrivarpennor och har samlat och
fortsätter samla ihop bläckpennor.
c. Personal
i. Ansvarsgrupper Pernilla och Linda har pratat med William om
toaletterna i hallen och de tar de hand om. Däremot är bajamajorna en
del av Joakims ansvarsgruppsområde samt även vattendistrubieringen.
ii. De andra grupperna ii. iii. iv. v. så som byggare, knappare, rivare är
inte fulltaliga ännu så Anita skickar ut påminnelse via Facebook att
föreningarna/klubbarna anmäler vilka som kommer och jobbar. Det är
en del som anmält sig men det finns plats för fler.

d. Fotografering: Här är allt klart.
e. Övriga punkter förknippat med Riksserien.
i. Lägenheten- väntar på svar från Peter om vi ej kan låna den så kommer
vi att hyra två lägenheter för 500kr/st. Det blir en kostnad för oss.

6. Styrelseinformation
a. Kassör Pernilla: Ny medlem i Götalands dartdistrikt. En Gotlandsmedlem.
Vi ligger i fas med räkningar.
Kontaktar Evis om protokoll om vinstpengar till rankingslutspelet. Det samma
som användes förra året.
b. Vice ordförande/ ordförande: Anita
Jag var och hjälpte till på juniortävlingen i Lindsdal. Den var bra organiserad och
det var roligt att se hur duktiga juniorer det finns i Sverige. Det var en
rikssanktionerad tävling. Den var i två dagar. Alla jag pratade med tyckte den var
bra o de trivdes.

I övrigt är det är rätt lugnt nu förutom arbetet med riksseriesammandraget.
.
c. JK Linda
redogjorde lite mer grundligt för den rikssanktionerade juniortävlingen i
Lindsdal.
d. SK Joakim
Det som är kvar för säsongen är serieslutspel och kval i Vetlanda den 21/4 och
allt är färdigt inför det.
Outstandingplayer priser delas ut på årsmötet.

e. TK Pontus
Alla tävlingar är avslutade.
Pokaler till rankingslutspelet kommer att beställas i helgen.
Inbjudan är klar och spelet kommer att följa förra årets gång det vill säga alla
kvalificerade tillfrågas om de kommer att delta om inte går frågan och platsen till
nästa på listan.

7. Övriga frågor
8. Nästa planerade möte. 2108-05-07. (telefonmöte)
9. Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

