Protokoll GDF:s styrelsemöte 2018-09-02 på Ventim i Kalmar
Närvarande Linda Edensand, Pernilla Torerud, Stefan Petersson, Joakim
Karlsson, Anita Fagerholm, Johan Lundgren och Paul Olsson.

1. Val av:

a. Mötesordförande. Beslut: Linda Edensand.
b. Mötessekreterare. Beslut: Anita Fagerholm.
c. Justerare. Beslut: Pernilla Torerud och Stefan Peterson.
2. Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
3. Dagordningen godkändes med beslut att hålla punkten övriga frågor öppen
för tillägg.

4. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
5. Sons of darts avstängning
Under säsongen 2018/2019 är Sons of Darts dartförening avstängd. Detta på
grund av att de inte inkommit med de handlingar som RF krävt.
Riksidrottsförbundet har gjort stickprov hos ett antal olika föreningar. De
har begärt in handlingar, årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse samt
ekonomisk redovisning, som visar på att föreningarna är aktiva. Sons of
Dart var en av dessa föreningar och har inte inkommit med handlingarna
och har då som konsekvens blivit avstängda. Föreningen får inte teckna
licenser för spelare och räknas inte som aktiv klubb i Götalandsdartförbund.
De har tre veckor från beslutsdagen att överklaga. Detta är ingenting som
distriktsstyrelsen kan påverka utan vi avvaktar vad en eventuell överklagan
ger för resultat.

6. Sweden cup.
Laget som tas ut kommer att bestå av 4 herrar och 2 eller 4 damer.
Beslut:
• Distriktet betalar anmälningsavgifterna.
• Resa, boende samt uppehälle betalar de uttagna själva.
• Att tillfråga Patrik Johansson, Podi, om att vara lagkapten.
• Distriktet står för lagkaptenens kostnader.

• Uttagningstävling för hälften av platserna.
• Lagkaptenen tar ut de återstående spelarna till laget.

7. Juniorer.
I dagsläget finns ingen juniorpott eller egen budget i distriktet.
Kan distriktet lämna bidrag till de som åker med juniorer på tävlingar där
föräldrar inte har möjlighet att vara med, var en fråga som diskuterades.
Beslut:
• Att man kan få hjälp från distriktet.
• Linda undersöker möjligheten att distriktet kan få bidrag till detta och
därigenom bekosta detta.
• En spargris kommer att gå runt på tävlingarna för frivilliga bidrag till
juniorverksamheten.
• Distriktet kommer att ha/anordna en riksranking tävling för juniorer
under säsongen.
• Linda och Johan tittar på möjligheten för att ordna en kuldag för
juniorerna där de kan ta med sig en kompis och få göra olika
aktiviteter samt spela dart.

8. Framtida mål och visioner, 2 års plan.
Styrelsen diskuterade vad som är viktigt att arbeta med på längre sikt både
för föreningarna och distriktet. Vad är våra gemensamma mål och visioner?
Styrelsens förslagen och frågan om vilka visioner föreningarna har tas upp
på det efterföljande ordförandemötet
Styrelsens förslag:
• Öka medlemsantalet.
• Arbeta för en föryngring
• Fler juniorer som aktiva medlemmar
• Uppmana alla föreningar och deras aktiva att utbilda sig. Det kan
exempelvis vara ledarutbildningar, styrelseutbildningar eller
föreningskunskap. Styrelseutbildningar är viktiga för alla föreningar.
• Att få fler som är aktiva och hjälper till på våra gemensamma större
arrangemang som exempelvis Sista riksseriesammandraget eller
Götalandsspelen.

• Öka samarbetet mellan distriktet och föreningarna och emellan.
• När vi har tävlingar så ska antal set i matcherna vara lika för kvinnor och
män.
• Förslag på att pröva att ha en A och B sida i tävlingarna. De två bästa i
poolerna går till A och trean och fyran i poolerna går till B. När det är
uppdelat så sköter de två sidorna sig själva och skriver sina matcher.
Förslag att prispotten delas upp procentuellt så det även finns prispengar i
B.

9. Götalandsspelen.
Beslut: Distriktsstyrelsen är positiva till att ansöka om att få anordna
Götalandsspelen. Frågan kommer även att diskuteras på det efterföljande
planeringsmötet med föreningarnas TK och SK. Ska vi anordna tävlingen.?
Det kommer att behövas frivilliga som hjälper till, finns det folk som vill
och kan?

10. Utbildning.
Distriktsstyrelsen uppmanar föreningarna i GDF att gå utbildningar i
föreningskunskap, styrelseutbildningar eller andra utbildningar som kan var
bra och utvecklande. De kostar inte så mycket och är bra. Bidrag till dem
finns att söka. Information om vilka utbildningar som finns kan hittas i
”Smålandsidrottens utbildningskatalog 2018.
Styrelsen uppmanar även föreningarna och medlemmarna att ta till vara på
de föreläsningar Smålandsidrotten bjuder in till runt om i Småland. Ett
exempel på det är att:
Tisdagen den 25 september kl. 18.00-21.00 kommer Tommy Söderberg,
fd tränare i svenska fotbollslandslaget, till Vetlanda och pratar om stärkt
ledarskap. Föreläsningen kostar inget om det inte är så att man anmäler sig
och inte lämnar återbud om man inte kommer för då kostar det 250kr.

11.Riksserien.
• Sista sammandraget kommer att bli lika stort som det förra med över 120
lag. Det kommer att behövas frivilliga som hjälper till särskilt viktigt
under uppbyggnaden och rivningen. Frågan om föreningarna vill att vi har

och ansöker om att få tävlingen samt om de har folk som vill hjälpa till
kommer att tas upp på det efterföljande ordförandemötet.
Beslut: Styrelsen är positiv till att söka och anordna tävlingen om
föreningarna vill och om de har frivilliga som ställer upp och hjälper till.

12.Styrelseinformation
a. Kassör: Pernilla
Ekonomin är god och i balans. Licenserna börjar komma in.
Lagerinventering behövs och ska göras.
b. Ordförande: Linda
Inget mer att tillföra än det som sagts under övriga punkter.
c. V. ordförande: Johanna
Har meddelat förhinder och deltog inte.
d. Juniorkommitté: Johan
Inget mer att tillföra än det som sagts under övriga punkter.
e. SK: Joakim
Nu startar serien och det mesta avgörs på det efterföljande
planeringsmötet med TK och SK.
Lessebo heter den nya föreningen som blivit medlem i GDF.
f. TK: Stefan.
Tävlingarna och datum för dessa kommer att sättas på
planeringsmötet. De åtta klubbar som har haft flest spelar
procentuellt ute på andras tävlingar kommer att erbjudas att få
arrangera tävlingar i första hand.
13. Övriga frågor.
• Ordförandekonferens i svenska dartförbundet 14,15 och 16 september.
Linda kommer att delta och frågor som vi vill ställa mailas in till henne.
14.Nästa möte.
• Telefonmöte måndagen den 17 september kl. 19.00
• Anita Lägger ut instruktioner samt telefonnummer på vår hemsida.
15.Ordförande tackar för ett bra möte och förklarar det avslutat.

