Mötesprotokoll GDF
Tid och plats: Nybro söndagen 24 nov kl 15.00
Närvarande :
William Appleton
Hampus Norrström
Håkan Bütow Karlsson
David Svensson
Mathias Jäghagen,
Monica Johansson.
Dagordning:
1: Öppnande av mötet.
2: Val av justerare
3: Godkännande av dagordning
4: Föregående protokoll
5: Ordförande
6: Sekreterare
7: Kassör
8: Juniorkommitté
9: Tävlingskommitté
10: Seriekommitté
11: Övrigt
12: Avslutning

Dagens protokoll:
1: Mötet öppnas
2: Vald till justerare blev Hampus Norrström
3: Styrelsen godkänner dagordningen
4: Genomgång av föregående styrelseprotokoll
5: Ordförande har ordet
Hade förslag om träning för hela familjen utan alkohol i exempelvis Lindsdal
och Kalmar dartklubb. William kollar med dessa två klubbar om intresse finns.
Informerade om att en fritidsgård i Lindsdal var intresserad av att låna en tavla
Diskussion om att öppna en fond för juniorer. Tex genom att ha en bössa på
klubbarna eller ett swish konto. Dessa pengar ska stödja vid resor till tävlingar
m.m.
Riksserien- Det finns ett antal hotell som sponsrar, dessa hotell vill att det finns
vakter på natten som håller koll . Det har tydligen ofta hänt olyckor och
förstörelse.
Destination Kalmar skriver avtal med GDF på 1 år med option för 2 år till.
”Media for you” kommer att hjälpa till med livesändningar från riksserien som
går i Kalmar 24-26 april nästa år.
Nya tavlor behöver köpas in till denna tävling. Diskussion om var dessa tavlor
ska köpas. Inget beslut taget om detta.
Jönköping- finns det någon klubb där?
6: Sekreterare
Har en fråga, finns det fler protokoll? Mathias kollar upp detta.

7: Kassören
Upptäcktes under mötet att han fått ett fejkmail om begäran på betalning av en
faktura på en ansenlig summa. Mailet såg ut att komma från ordförande, men så
var inte fallet.
Vid inköp av priser till tävlingar bör praxis följas som beslutas om vid årsmötet.
Alla fakturor är utskickade för licenser och medlemsavgifter.
Kassören kommer att kolla så att det inte ligger obetalda fakturor ute på
klubbarna.
8: Juniorkommittén.
Hampus är med i den svenska ungdomsgruppen. Den gruppen har en
representant från varje distrikt. Där för man diskussioner kring juniorer.
9: Tävlingskommittén.
Mathias Jäghagen har lagt in uppgifter i dartstatistik.
Jocke Kulan har erbjudit sig att göra uppdateringar på dartstatistik. Detta är
styrelsen mycket tacksamma för.
Inbjudningar till tävlingar måste godkännas innan de läggs ut på Facebook.
Revidering av tävlingsreglerna skickades 19 september för granskning av
styrelsen. Dessa godkändes och las ut på hemsidan den 23 september

Seriekommittén:
Seriereglerna lades ut den 4 okt på hemsidan efter granskning och godkännande.
Beslut är taget av styrelsen om att utesluta Mörbylånga Dartklubb ur seriespelet
då de lämnade WO i två hela seriematcher i första sammandraget. Klubben är
informerad om beslutet.
Det seriesammandrag som skulle ha spelats i Mörbylånga kommer istället att
spelas i Malmbäck.
Lindsdal har fått dispens för två spelare från Skåne distriktet.
Klädkoden är till för att följas vid seriespel och tävlingar.
11: Övrigt
Övergångar mellan klubbar ska skrivas på av både lämnad klubb och ny klubb.
Skickas sedan till kassören. Man får byta max 1 gång per säsong.
Det behöver byggas ett antal nya banor till riksserie tävlingen. Ordförande kollar
upp hur många som behövs.
Dispens för ungdomar i seriespel? Svårt att lösa. Förslag på detta behövs.
En ny klubb har startat i Nybro som heter ”New Bridge” den är godkänd av
Svenska Dartförbundet.
12: Mötet avslutas

Vid protokollet
Monica Johansson
Justerare
HampusNorrström

