Protokoll från GDF:s styrelsemöte, telefonmöte. 2018-09-24
Närvarande: Anita Fagerholm, Linda Edensand, Pernilla Torerud, Johanna Johansson,
Johan Lundgren, Joakim Karlsson, Stefan Peterson samt Paul Olsson.

1. Val av:

a. Mötesordförande. Beslut: Linda Edensand
b. Mötessekreterare. Beslut: Anita Fagerholm
c. Justerare. Beslut: Styrelsen
2. Ordförande förklarar mötet öppnat.
3. Dagordningen. godkändes

4. Genomgång av det senaste mötesprotokollet. Det godkändes och lades till
handlingarna.
.
5. Götalandsspelen.
Blir inget eftersom det datum vi tänkt är upptaget och de datum vi kunde
lägga den på fungerade inte så då beslutades det att det inte blir något.
6. Riksserien/ sista sammandraget
• Vi har fått klartecken att arrangera sammandraget.
• Isen ska vara borta.
• Stefan och Linda har haft möte med kommunen. Kommunen vill
utöka arrangemanget med event, liveband och annat som gör det
större. De vill ha ett tre års kontrakt. Nu ligger bollen hos svenska
dartförbundet. Om det blir ett ja är distriktsstyrelsen positiva och vill
gärna ha det i tre år.
•

Linda jobbar på och undersöker vilka som vill ha
alkoholförsäljningen, vilka regler som gäller.

• Banor och tavlor finns.
.

7. Styrelseinformation:
a. Kassör: Pernilla
Ekonomin är stabil.
132 licenser är inbetalda tills idag.

b. Ordförande: Linda
Ordförande konferens,
• Sweden cup 4 damer och 4 herrar, Podi har tackat ja till
lagledarposten.
•

Alla distrikt samma licenskostnad kom upp som förslag men det
röstades ner.

• Distriktsförbunden exempelvis GDF och förbundsstyrelsen är
tillsammans Svenska dartförbundet. Det finns inget vi och dem utan
bara ett vi.
• Alla stadgar ska fräschas upp och gås igenom.
• Distrikten ska uppmana alla föreningar att uppdatera medlems
uppgifterna på idrott online.

• Det är förbundsstyrelsen som har hand om RF-frågor, landslaget och
som är kontakten ut mot distrikten.
• Disciplinärende. Det är bara förbundets disciplinnämnd som kan
avstänga någon och alla disciplinärenden ska skickas dit. De avgör
där om det är något de ska lösa eller om det tillhör distriktet och då
skickas det dit. Om de inte kan lösa det och det inte är distriktet fråga
så skickas det till RF.

• Årskrönikan ska vara inne senast den 15 oktober. Anita och Linda
hjälps åt.
• Juniorläger v.44är i år i Helsingborg. Inbjudan har gått ut.
• Antidopingdispens, om du är med i elitsatsningsgruppen eller ska
spela SM och äter någon medicin så ska du gå in och kontrollera om
medicinen är godkänd och om den inte är det måste du skicka in ett
läkarintyg för dispens.

•

Idrottsgymnasium i Mora är ett riksidrottsgymnasium och nu jobbas
det på att vi ska få in 4 platser i dart. Alla instanser utom skolverket
har gett klartecken så nu väntar vi svar/klartecken från skolverket.
Beräknad start år 2020.

• Slutspelet i riksserien ska tas bort till nästa år. När serien är
färdigspelad så är det laget som leder som är vinnare.
• TK gruppen har diskuterat olika frågor bland annat: Hur ska vi få
riksrankingtävlingar att bli mer populära? Diskussionerna förs
med sikte mot 2019 - 2020.

• Juniorfrågor kommer att diskuteras och JUK , juniorkommittén,
kommer att ha ett möte under juniorlägret v.44.
• Linda och Anita åker på juniorlägret.
• Arrangemangsbidrag kan sökas om det är någon som åker med en
junior vars målsman inte kan följa med. Det söks via idrottslyftet.
• GDF:s ide om att ta med en kompis och ha kul samt prova på dart är
bra och det finns medel att söka. Det måste sökas innan den 31
december. Tidpunkten för arrangemanget kan vara senare men 31
december är sista ansökningsdag för bidrag.

• Föreningar kan ansöka om och köpa in en dartställning som är
utformad som en hopfällbar trefot hen hänger upp tavlan på. Den är
bra för att visa upp sporten vid olika event. Föreningarna kan söka
pengar för inköp men ansökan ska vara inne innan den 31 december.

c. V. ordförande: Johanna
Har inget att tillägga.

d. JUK: Johan:
Har inget att tillägga.

e. SK: Joakim
Spelschemat är klart
Spelregler och kontaktpersoner kommer att uppdateras och kommer att
läggas ut så snart uppdateringen är färdig.

f. TK: Stefan.
Det var bra uppslutning på TK; SK mötet.
Dresscode: svarta byxor, helsvarta skor och enhetlig lagtröja/skjorta.
Första inbjudan, GDF: Open i Lindsdal, är ute på dartstatistik

8. Övriga frågor.
• Utbildningar: Utbildning i föreningslära via smålandsidrotten finns. Linda
kollar med smålandsidrotten om vi ka få den utbildningen till oss så
många av våra medlemmar kan gå.

9. Nästa planerade möte: Beslut: Vi avvaktar med att besluta om datum utan
vi tar upp det i messengergruppen när behov finns.

10. Ordförande tackar för ett bra möte och förklarar det avslutat.

