Protokoll GDF:s styrelsemöte 2019-03-18 (telefonmöte)
Närvarande.: Linda Edensand, Pernilla Torerud, Johanna Johansson, Joakim Karlsson, Johan
Lundgren, Paul Olsson, Stefan Peterson samt Anita Fagerholm.

1. Val av:

a. Mötesordförande. Beslut: Linda Edensand
b. Mötessekreterare. Beslut: Anita Fagerholm
c. Justerare. Beslut: Styrelsen.
2. Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
3. Godkännande av dagordningen. Beslut: ja

4. Genomgång och godkännande av senaste mötesprotokollet som därefter
lades till handlingarna.

5. Riksserien/ sista sammandraget.
• Mötet med kommunen är avklarat och arbetet är nu påbörjat.
• Inbjudan till företagseventet på fredagen är färdig och kommer att
skickas ut till Kalmar kommuns samarbetspartners samt att det
kommer tryckas upp extra inbjudningar för oss att kunna dela ut.
• Det blir Hjalmars som har serveringen och även mathållningen. GDF
får 15% av den totala försäljningen. Hjalmars ordnar med vakter,
utskänkningstillstånd och de har påbörjat samtal med företag som
säljer mat utifrån matvagnar.
• 17/4 är sista dagen för företag att anmäla sig till fredagens event och
innan vi vet hur många företag som kommer så vet vi inte hur många
vi behöver som är där och arbetar/hjälper till.
• Anita Fagerholm är ansvarig för att skriva upp arbetade timmar och
kommer snarast att skicka ut förfrågningar till föreningarna i
distriktet om de har medlemmar som vill vara med och hjälpa till och
om de eventuellt har behov av boende under helgen.

• Tavlor, papper, pennor etc kommer att gås igenom och bokföras
under denna vecka av Pernilla och Stefan. Därefter vet vi hur mycket
vi har i bundet kapital.
• Uffe är igång och jobbar mot hotellen för att få fram bra avtal,
streaming och avtal med taxibolag arbetas det på.
• Inbjudan till riksseriesammandraget ordnar Linda och Pernilla. De
inväntar eventuella hotellavtal så de kommer med på inbjudan.
• Styrelsen uppmanas att höra sig för om sponsring av priser till
fredagens företagsevent.
• Banorna kommer att kunna köras till Iffehallen under v.15.
• Det kommer behövas ett antal skarvsladdar och de som föreningarna
tar med sig ska vara ordentligt uppmärkta så att vi vet vem de tillhör.
• Johanna och Joakim pratar med Sons of dart om det finns möjlighet
att få låna deras sladdar och 6 banor.
• Fredagens event startar kl. 18.00 så senast kl. 17.00 måste allt vara på
plats. Vi kommer att ha möjlighet att bygga/ställa upp banorna
onsdag och torsdag
• Stefan och Linda hör om lägenheten/lägenheter till de som jobbar.

6. Efterspel av disciplinärende.
Styrelsen diskuterade hur föreningar kan skydda sig när de blir utsatta för
olika former av hot och trakasserier.
Beslut: Rådfråga svenska dartförbundet. Linda tar med frågan till
ordförandekonferensen
7. Sweden cup.
Diskuterades efter att det inkommit en hel del synpunkter och frågor.
Beslut: Distriktet skickar två lag. Ett herrlag samt ett damlag. Distriktet
betalar 16.000kr och spelarna får betala 500 kr var samt sin resa.
Lagledare är Patrik Johansson samt Joakim Kulan.

8. Styrelseinformation
a. Kassör: Pernilla: Ekonomin är i balans.
b. Ordförande: Linda: Förberedelser för ordförandekonferensen 23/3 är igång.
c. V. ordförande: Johanna: inget nytt att tillägga.
d. JUK: Johan: Det är juniorlandskamp mot Danmark helgen 23 - 24/3 och där
är Anton Ör samt Sanne Fagerholm uttagna. DM samt riksrankingtävling
kommer att hållas hos Old Barn Dart Club 3,4 samt 5 maj. Inbjudan arbetas
det med.
e. SK: Joakim: sista seriesammandraget 6/4.De egna sammandragen är
spelade.
f. TK: Stefan.: Inbjudan till Påskcupen samt Gillespelen finns på dartstatistik.
9. Övriga frågor.
• Årsmötet den 2/6. Poster för omval är: SK, TK, Kassör; V.
ordförande samt JK.
• Valberedningen, Astor Lundqvist samt Kent Rytting kontaktas av
Anita Fagerholm.

10. Nästa möte. Telefonmöte 15/4 kl. 20.00

11. Ordförande tackar för ett givande möte och förklarar det avslutat.

