Protokoll från GDF:s Styrelsemöte 20180115 (Telefonmöte)
Närvarande: Thomas Kallin, Pernilla Torerud, Pontus Danielsson, Joakim Karlsson, Linda
Edensand, Anita Fagerholm, Björn Isacsson.

§1. Ordf. önskar välkommen och förklarar mötet öppnat.
§2a. Val av mötesordförande. Beslut: Thomas Kallin.
§2b Val av sekreterare. Beslut: Anita Fagerholm.
§2c. Val av justerare. Beslut: Joakim och Pontus.

§3. Godkännande av dagordningen. Beslut: Dagordningen godkändes med
ändring av punkternas numrering då val av mötesordförande blir punkt 2a och
val av sekreterare punkt 2b osv. Nummer tre var överhoppat i förslaget till
dagordning och därför blev punkt nummer 4 numrerad till punkt 3 och övriga
punkter flyttas med.

§4. Föregående styrelseprotokoll. Anita föredrog detta. Vissa av de
frågeställningar som finns med där kommer även att finnas med i detta protokoll
då vi arbetar med frågorna. Beslut: föregående protokoll godkändes och lades
till handlingarna
.
§5. Ekonomi.
Pernilla föredrog. Vår ekonomi är i balans. Juniorgruppensmöten distrikten ska
stå för resorna men Svenska dartförbundet betalar maten och hotellen.

§6a. Tk Pontus:
Vi har haft två tävlingar DM och Nyårscup. DM hade dålig uppslutning. Vi
uppmanas att prata med klubbarna om de vill hålla en tvådagars tävling som
DM.
Det har kommit inbjudan om Uråsafejden som går om 4 veckor.
Juniordiskussionen om juniorer får närvara på seniortävling har lyfts. Svenska

dartförbundet vill helst inte att juniorer ska närvara men det finns inget skrivet i
Svenskas regler om detta. Distrikten kan fatta egna besluta om detta.
GDF:s Beslut: Nykter målsman gäller som krav för juniors vistelse under
seniortävling. Om målsman inte har möjlighet att närvara så kan annan vuxen
inträda som nykter ansvarig med målsmans godkännande.

§6b. Sk Joakim:
inbjudan är inskickade för seriesammandraget den 27 januari och nu ligger den
ute tillsammans med informationen om egna sammandraget.

§6c. Jk Linda:
juniorsamarbetet med Skåne: Vi inväntar Leif, från Skåne, återkommer när
Linda fått svar.
Riksrankingtävling nu i helgen i Skåne.
SM i Uppsala 17/2 där träffas juniorgruppen i Svenska dartförbundet samt
Mickael Rhenlund.
JDM var bra men inte så många deltagare. Mycket bra dart presterades av
juniorerna.

§6d. V.ordf. Anita: Smålandsidrotten har skickat ut materialet:
”SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSKATALOG 2018” om vilka
utbildningar som finns att skicka representanter/deltagare till under våren 2018.

§6e. Ordf. Thomas : har sedan senaste mötet arbetat mest med
seriesammandraget och det som rör detta. Mer info under punkten
Riksseriesammandraget.

§8. Riksseriesammandraget
• Fotograf till tävlingen- Uffe är föreslagen och Linda pratar med honom.

• Utskick till företag om sponsring i pappersutskick samt telefonsamtal om
sponsring pågår.
• Serveringstillståndet Thomas ringt och sökt William men inte lyckats nå
honom. Thomas och Linda försöker igen. Lägga upp besked i vår grupp
snarast så vi vet.
• Thomas ringer till Brofästet och pratar med dem.
• Skrivpapper, Ca 7500 papper behöver vi beställa. Får vi ett bra pris gör
det inget om vi har ett litet lager liggande.
• Höra om något av hotellen vill sponsra med bläckpennor. Pernilla och
Linda kollar.
• Tavlor, Vi har ett sextiotal och vi behöver ca 60 st till. Vi avvaktar pris på
dessa och när vi vet priset så tas beslut om eventuellt inköp eller låna/hyra
av klubbarna.

§9. Övriga frågor
•

Juniorverksamhet har ingen egen budget i GDF. Är en fråga för
kommande årsmöte.

• Det finns inget skrivet/reglerat om vem som ska betala pokaler, priser i
juniortävlingar som DM. Arrangörsbidraget som finns för juniortävlingar
ska Thomas ansöka om hos Svenska dartförbundet för JDM.
• RF har mästerskapsmedaljer som kostar ca 26 kr/st och kan beställas till
DM och SM både för juniorer och seniorer.. Gunnebo skänkte två
priser/pokaler som är vandringspriser.
• Svenska Dartförbundets har sitt årsmöte är den 11 augusti i Uppsala.
• GDF:s/ vårt årsmöte är 2018-05-27.

§10 Nästa möte 2018- 02-12 kl 19.00 Telefonmöte.

§11 Mötet avslutas Thomas tackar för mötet och förklarar det avslutat.

