Protokoll vid GDF:s styrelsemöte(telefonmöte) 2018 – 05 – 07
Närvarande: Pontus Danielsson, Anita Fagerholm, Linda Edensand samt Pernilla Torerud.
Maria Rydell samt Joakim Karlsson har meddelat förhinder.

1. Val av:
a. Mötesordförande. Beslut: Anita
b. Mötessekreterare. Beslut: Anita
c. Justerare. Beslut: Styrelsen

2. Ordförande hälsar välkommen till mötet och förklarar det öppnat.

3. Godkännande av dagordningen.
Beslut: Dagordningen godkändes utan tilläggs punkter.

4. Genomgång och godkännande av senaste mötesprotokollet.
Beslut: Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

5. Riksserien.
Det som fungerade bra.
• De som var där och jobbade gjorde ett mycket bra jobb.
• Vi har fått mycket beröm för genomförandet.
Det som kunde varit bättre
• Uppslutning vid tävlingen. De var färre som var med i år och
jobbade både före, under och efter tävlingen.
• Liten lastbil istället för stor och det inte bra eftersom vi fick köra
även Målillas banor till Ventim. Det blev sent för de som jobbade
med lastningen.

Att fundera över inför nästa år om vi får/vill arrangera detta.
• Vad gör vi för att få fler folk? Vi måste lobba för detta ordentligt.
• Hjalmars skötte sig bra men maten kan vi kanske ha på annat sätt
exempelvis matkuponger, Foodtracks med mera.
• Ansöka om att ha fredagen som sanktionerad tävling är ett förslag.
Annat förslag är att ha föranmälning med förskottsbetalning och
bryt vid 128 spelare.
Övrigt
• Kontakten med Hjalmars. Pernilla och Linda försöker få tag i
William för att få klart hur det har gått med försäljningen. Vi
hoppas på att Pernilla, Linda, William med flera kan träffas i slutet
av veckan.
• Listan med arbetade timmar:
Beslut: redovisa timmar per klubb och hur många som jobbade från
respektive klubb.

6. Årsmöte 2018
Verksamhetsberättelserna:
• Anita Skriver sin del under denna och nästa vecka.
• Jocke skriver sin del av verksamhetsberättelsen i veckan.
• Pernilla träffar revisorerna i helgen.

Valberedningen:
• Pontus har pratat med Tippen och han skulle höra av sig till Ia.

Formalia
• Inbjudan samt röstlängden till mötet har kommit ut i tid då den
sändes ut den 5/5 till alla klubbar. Årsmötet har även funnits
med i almanackan med plats och tidpunkt sedan början av
april.
• Uppmaning till föreningarna om att komma in med motioner
och tidsramen för detta har sänts ut.
• Inga motioner har inkommit från föreningarna eller från
Svenska dartförbundet.
• Stadgeändringar: förslag från styrelsen. Styrelsen läser igenom
stadgarna och återkommer med förslag på eventuella
ändringar som gör våra stadgar mer lättbegripliga. Beslut tas
på nästa styrelsemöte om vilka förslag som kommer att läggas
på årsmötet.
• Vi måste ta upp den nya personuppgiftslagen där alla
medlemmar måste gå in och anmäla sig på idrott online. Pusha
för det och förklara hur det ska vara.
Beslut: Pernilla ringer Nisse i Svenska för att få koll på vem
vi ska vända oss till.
Praktiska
• Fika: Pernilla fixar.
• Styrelsen träffas kl 11.00.
7. Styrelseinformation
a. Kassör Pernilla:
Pernilla redogjorde för de fakturor som vi väntar på och att det
ekonomiska är i balans..
• Den summa som kommer att gå ut till klubbarna avgörs när vi fått in
alla fakturor så vi vet hur mycket vi har att fördela.

b. Vice ordförande/ ordförande: Anita:

• Listan för arbetade timmar är klar och kommer att skickas ut till
Pernilla.
• Kvarglömda saker skickar Anita iväg undan för undan när dess ägare
hört av sig.

c. JK Linda.
• Juniorerna färdigspelade. Inget nytt. Ingen ny information om
juniorlägret. Linda kollar med Leif.

d. SK Joakim: utgår på grund av förhinder att delta.

e. TK Pontus:
• Slutspel om ca 3 veckor. Eventuellt spel efter att slutspelet är
färdigt avgörs av Lindsdal och de får då hålla i det. Det är även
beroende på vilken tid som slutspelet är avslutat.
• Spelstället öppet från kl 12.00 lottning vid 13.00.

8. Övriga frågor.
9. Nästa planerade möte. 2018- 05 -27 kl 11.00 i Lindsdal.
10. Ordförande tackar för ett bra möte och förklarar det avslutat.

