Protokoll från GDF-styrelsemöte 2018-03-29 (telefonmöte)
Närvarande: Pontus Danielsson, Anita Fagerholm, Linda Edensand samt Pernilla Torerud

1. Val av:
a. Mötesordförande: Anita Fagerholm
b. Mötessekreterare: Anita Fagerholm
c. Justerare: Övriga styrelsen
2. Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
3. Dagordningen godkändes.

4. Det senaste mötesprotokollet godkändes och lades till handlingarna.
5. Riksserien
a. Nybro
i. Tillstånd och kopia. Vi har ett avtal med Hjalmars bar som ska skrivas
under. Det skrivs under på tisdag v. 15.
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 iordningställer vi ett
då.

iv. Genomgång av barplacering, ytor och servering. Vi ska träffa
representanter för Hjalmars bar och gå igenom hur vi tänkt oss detta.
Beslut: Pernilla och Linda bokar tid med dem för detta.

v. Vatten vid banor (kannor & muggar). Kannor ska vara löst enligt
William och muggar står Hjalmars bar för. Vi behöver ca 100st. Penilla
kontrollerar att de uppfattat att det är det antalet vi behöver.

b. Banor/tavlor
i. Transport (lastbilar & chaufförer) Lukas kan låna lastbil från jobbet
efter arbetstid. Thomas Karlen kan köra onsdag eller torsdag och då
köra de banor och material som finns på Ventim. Vi måste prata med
Tolley om möjligheten att få ställa banor i ishallen redan på

onsdagskvällen så att de finns på plats när de som ska bygga/montera
dem kommer dit på torsdagen. Mattorna bör vara utlagda innan banorna
tas in.
Beslut: Vi kör/lastar vid kl 18.00 på onsdagen från både Mörbylånga
samt Ventim om vi får komma in med banorna och om Thomas och
Lukas har möjlighet. Linda och Pernilla hör med Tolley samt med
Thomas och Lukas. Pontus hör sig för om hjälp med lastning samt
utrullning av mattor.
ii. Banor utöver de som finns i Kalmar. Lukas hämtar de som finns i
Mörbylånga.( se punkt. .i.) När det gäller Målillas banor så pratar Linda
med Petra under LDG. Games som går nu under påskhelgen.
iii. Byggandet. De som är lediga av oss i styrelsen och har tillfälle att
komma in tidigare och börja bygga gör så. Vi meddelar även ut i
föreningarna att det kommer att finns folk på plats före kl. 14.00 och
om de vill och har möjlighet att komma tidigare är välkomna.

iv. Papper. Det är beställt och ska komma senast den 23 april.
v. Pennor. De till att skriva matcher med har kommit. När det gäller
bläckpennor så ska Linda och Pernilla ha ett möte med hotellen. De tar
då upp frågan om hotellen vill sponsra med bläckpennor/reklampennor.
Extralampor. Vi kollar när de är uppsatta och ser hur många vi behöver.
Kilar? Allt ska finnas på Ventim. Kablar och sladdar ber vi
föreningarna som lånar ut sina banor att skicka med.

c. Personal
i. ii. iii. iv. v.
Här har ingen förändring skett när det gällerpersonalfrågorna. Stefan har
påmint kommunen om bajamajorna
d. Fotografering
i. Kamera. Fotografen har egen kamerautrustning som han kommer att
använda sig av.
ii. Ansvarig för att skicka in till:
1. Svenska dartförbundet efter tävlingen. Beslut: Pontus
Danielsson.
2. Årskrönikan efter säsongen samt skriva en kort
sammanställning. Beslut: Alla styrelsemedlemmar skriver en
reflektion som Anita Fagerholm har som underlag för
årskrönikan.

e. Övriga punkter förknippat med Riksserien. Fanns inga.

6. Årsmötet 2018
a. Verksamhetsberättelse:. Ordförande skriver helheten medan SK, TK och JK
har egen del. Skickas ut 14 dagar innan mötet till föreningarna.
b. Ekonomisk berättelse. Den skriver Pernilla. De ska vara revisorerna tillhanda
1 månad före årsmötet. Pernilla tar kontakt med vår revisor.

c. Övriga dokument. De dokument där det inte finns krav på utskick innan
årsmötet men som ändå är viktiga exempelvis dagordning kommer att finnas
att få på årsmötet.
d. Val av poster. De poster som kommer att väljas på nästkommande årsmöte är:
Ordförande, Vice ordförande, Sekreterare samt TK.

7. Styrelseinformation
a. Kassör. Pernilla: Ekonomin är i balans. Just nu en del fakturering till föreningar
som haft tävlingar, sammandrag.
b. Vice ordförande/ ordförande. Anita redogjorde för det som diskuterades på
ordförandekonferensen i Stockholm. Mycket fokus på tävlingarna samt
juniorerna. Ett nytt seriespel föreslogs och ska utredas.
c. JK Linda: Det finns utbildningar att gå för de föreningar som har juniorer. Det är
utbildningar bland annat inom området neuropsykiatriska sjukdomar så som
exempelvis ADHD genom idrott för alla.
Svenska dartförbundet skickar inget lag till junior-EM i Turkiet på grund av
oroligheterna. Däremot kommer de att skicka/ta ut några som får åka till England
på en större juniortävling.
Uppland jobbar på att få till ett läger under v. 26.
De föreningar som vill anordna juniortävlingar kan ansöka idrottsmedel för detta
upp till 15000 kr.
Riksrankingtävling för juniorer den 7 och 8 april i Lindsdal. Sista
anmälningsdag: 4/4.

Det sprids mycket negativt i sociala medier, Vi måste prata med våra ungdomar
om att det är bättre att de pratar med oss som är ansvariga.
d. SK Joakim kunde inte delta men meddelade att alla resultat är inknappade och
priser utdelade.

e. TK. Pontus. Det har varit en tävling sedan senast. Den sista tävling är LDG
games sedan beställs priser till slutspelet.
Till slutspelet ska det finnas ett dokument som pristagare som vunnit prispengar
ska skriva under. Det fanns med förra året och Pernilla tar kontakt med Evis för
att få kopia på dokumentet/blanketten.

8. Övriga frågor. Fanns inga
9. Nästa planerade möte är torsdagen den 12 april kl. 19.00

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

