Minnesanteckningar från Ordförandeträffen 2018-09-02

Närvarande: Linda Edensand, Anita Fagerholm, Astor Lundqvist, Angelica Stridh, Pontus
Danielsson, Niclas Dahlin samt Per Magnusson.

•

Sons of dart. Linda redogjorde för anledningen till att föreningen Sons of Darts är
avstängda.
Hon uppmuntrade samtidigt alla föreningar och de som sitter i deras styrelser att
utbilda sig och hålla sig uppdaterade på de regler som gäller för föreningar så de kan
undvika att göra samma misstag.

•

Sweden cup, redogörelse för beslutet om att distriktet står för anmälningsavgiften för
spelarna samt för lagkaptenens kostnader. Övriga spelarkostnader får spelarna stå för
själva. Beslutet är för att distriktet vill skapa förutsättningar för att kunna satsa även på
bredden och inte bara på eliten. De som deltog i mötet var överlag positiva till
beslutet.

•

När det gäller juniorer gör det för lite centralt. Styrelsen vill ha förslag på vad som
kan göras och frågan diskuterades.
Förslag på att distriktets junioransvariga tillsammans med föreningarna anordnar en
heldag där våra juniorer kan bjuda in kompisar på en kul dag med olika aktiviteter
bland annat dart.
En sparbössa som går runt på tävlingar för att få extra pengar till juniorerna och de
extrakostnader som ibland blir när målsman inte kan följa med på tävlingar eller läger
och det då behöva att någon annan vuxen följer med. De kostnader som inte kan
täckas via den söker vi bidrag för.
Ordförandena uppmanades att gå hem och prata med de juniorer som de har och fråga
vad de vill göra.
Serie med Skåne är på väg men bollen ligger sedan en tid hos Skåne och där verkar
den fastnat. Linda kommer att stöta på och fråga
vad problemet är med den ansvarige på den kommande ordförandekonferensen.

Mål och vision 2 årsplan.
Linda redogjorde för att styrelsen vill arbeta mer långsiktigt och har därför haft uppe
frågan om en 2 årsplan på det senaste styrelsemötet
Förslag på innehåll:

•

Styrelsen vill gärna se att fler medlemmar utbildar sig. Förslag på att ta in
Smålandsidrotten och be dem komma och tala om vad de har för utbildningar och vad
de kan hjälpa oss med.

•

I visionen vill styrelsen även ha in att vi ska jobba bredare och försöka få till mer
gemenskap, samarbete, mellan medlemmar, föreningar och distriktet.

•

Försöka få in fler juniorer som är aktiva.

•

Ordförandena går hem till sina juniorer och frågar vad de vill göra samt gör en
översyn på vilka av juniorerna med licens som spelar och är aktiva. Vi har i vårt
distrikt många juniorer som har licens men ett fåtal som är aktiva. Det blir missvisande
och om föreningen får bidrag för dessa från kommunen, fast de aldrig tävlar och tränar
och inte tänker sig det heller så kan kommunen begära tillbaka bidraget.

•

Förslag från föreningsordförande att vi behöver förändra synen på Dart. Att sporten är
en idrott och inte en alkoholsport. Om vi ska kunna få fler juniorer och spelare så
behöver vi arbeta för att förändra synen på vår idrott.
Hur kan vi jobba med detta:
Förslag att vi blir hårdare när det gäller att neka de som har druckit för mycket att
köpa mer. Det finns redan med i våra regler och det gäller för arrangerande förening
och tävlingsansvarig att även den regeln tas upp i informationen som ges till lagledare
och spelare före spelstart. Det ska var självklart att om de i baren anser att spelaren
inte bör dricka mer och nekar personen att köpa att den tar det utan att reagera.
negativt.

•

Det är många spelare som endast spelar seriespel eller på föreningens egna tävlingar
cuper. Vi behöver få fler som åker ut och tävlar. Hur gör vi då för att locka till det.
Förslag:
Poolspel på våra tävlingar istället för rak cup.
Damerna ska spela lika många set i sina matcher som herrarna.
A och B cup i Götaland så får alla möjligheten att spela mer.

Götalandsspelen
Styrelsen är positiv till att söka och arrangera a tävlingen. Det kommer att behövas några som
hjälper till. Förslag på att söka och arrangera den v.13. 29–31 mars.

Riksserien:
Vi har fått förfrågan om att anordna det sista riksserieslutspelet även denna säsong. Det är
samma format som förra säsongen med i princip lika många lag.

Styrelsen vill om de ska säga ja till detta ha föreningarna med sig och även ha in hur många
som kan tänka sig hjälpa till med allt som är att göra. Det är viktigt för det är för tungt att
driva det på för få funktionärer. Då kommer styrelsen att tacka nej.
Det är framförallt vid rivning och byggandet av banor samt knappning av resultat under
tävlingsdagarna som det behövs att så många som möjligt hjälper tillFörslag på att be fotbollslag komma och hjälpa till för samma timpeng som föreningarna får.
Uppmaning till ordförande att gå tillbaka till sina föreningar och fråga om de vill att vi ska
anordna detta och om de är villiga att hjälpa till.

Anita Fagerholm
Sekreterare GDF

