Protokoll GDF:s styrelsemöte 2019-04-15 (telefonmöte)
Närvarande: Linda Edensand, Pernilla Torerud, Johanna Johansson,
Johan Lundgren, Joakim Karlsson, Stefan Peterson samt Anita Fagerholm

1. Val av:
a. Mötesordförande: Linda Edensand
b. Mötessekreterare: Anita Fagerholm
c. Justerare: styrelsen

2. Ordförande hälsar alla välkomna till mötet och förklarar det öppnat.
3. Dagordningen godkändes med ett tillägg, inbjudan samt röstlängd till
årsmötet den 2 juni, under övriga frågor.

4. Det senaste mötesprotokollet föredrogs, godkändes och lades till
handlingarna.
5. Riksserien/ sista sammandraget
• En lägenhet är bokad men Stefan och Linda bokar en till.
• 16 tavlor inköpta från SM i Uppsala.
• Papper är beställt.
• Vi får låna 6 banor och förlängningssladdar från Sons of dart.
• Pennor undersöker Stefan.
• Inbjudan är utskickad.
• Fredagseventet är det ännu så länge få lag som anmält sig till så det
blir eventuellt inte av. Kan ha varit för kort tid att marknadsföra
detta utan vi får marknadsföra det mer och tidigare inför nästa års
tävling
• Vi får låna lastbilen att köra banor och material med.
• OBDC kör ner sina 15 banor samt hämtar upp Målillas banor, kör
ner dem samt transporterar dem tillbaka till Målilla på
söndagskvällen.
• Pernilla skriver ut ritningar över banplaceringen och ordnar med en
laserpekare.
• Vi har möjlighet att plocka ihop banor och material på även under
måndagen den 29 april.

• Ansvarsområden har beslutats och ansvariga är:
a) Sekretariatet - Joakim
b) Garderoben - Anita
c) Knappansvarig - Joakim
d) Arbetade timmar - Anita
e) Vattenansvariga - tillfrågas Kebbe och Bosse
Övriga i styrelsen har mer övergripande ansvarsområden och
hjälper till där det behövs.

6. Styrelseinformation
a. Kassör: Pernilla: Ekonomin är fortsatt i balans. Vad vi har i lager
och lagervärdet är fastställt. Lista skickas till sekreteraren och
förvaras tillsammans med protokollen i protokollspärmen.
b.
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Ordförande: Linda: ordförandemötet i Uddevalla
Värdegrunden och värdegrundsfrågor i fokus.
Viktigt att alla föreningar har ett nedskrivet värdegrundsdokument.
Utvärdering av SM, färre startande än tidigare år men ändå en bra
uppslutning. Förslag på att ha Oldtimers på fredagen med
alkoholförsäljning så juniorerna kan vara med både på lördagen och
söndagen.
Elitsatsningen Maggan tar över damsatsningen.
U25 och juniorer separeras.
Mora gymnasium, Dartgymnasium ingen antagen till hösten. För få
sökande men nytt försök nästa år.
Kalmar dartklubb är godkänd och ingår i Götalandsdartdistrikt.
Regler för nystartade klubbar är att de under sitt första år måste
skicka in styrelsemötesprotokoll samt årsmötesprotokoll till
respektive lags distriktsstyrelse.
Det kommer att komma nya övergångsblanketer.

c. V. ordförande: Johanna: inget att tillägga.
d. JUK: Johan:
• Old Barn anordnar DM samt en riksrankingtävling för juniorer
3-5 maj.
• Inget deltagande i EM
• Webcamserie har startat.
• En ny facebookssidan för juniorer och U25.

e. SK: Joakim:
• Sista seriesammandraget för säsongen är spelat.
• Nu är det kval samt slutspel11 maj kvar. Jocke hör av sig till
Sanne i OBDC om inbjudan, så den kan skickas ut, när Målilla
valt motståndare. Jocke beställer priser
f. TK: Stefan:
• Nästa tävling är Påskcupen i Nässjö.
• Stefan ska beställa priser till Gdf rankingslutspel.
• Lagersaldot är genomgånget och lista på vad vi har och värdet är
på gång.

7. Övriga frågor.
• Inbjudan till årsmötet ska skrivas och röstlängden bifogas. Anita Och
Pernilla ordnar det under påskhelgen.
• Inbjudan och röstlängden ska skickas ut och det gör Anita så snart
den är klar.
8. Nästa planerade möte är 2 juni kl. 11.00.
Vi kommer även att ha kontakt via styrelsens messengergrupp för
avstämningar inför riksseriesammandraget samt inför årsmötet.
9. Ordförande tackade för mötet och förklarade det avslutat.

