Mötesprotokoll GDF
Tid och plats: Telefonmöte 20200211 kl.20.00
Närvarande :
William Appleton
Håkan Bütow Karlsson
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 Mathias Jäghagen
3: Styrelsen godkänner dagordningen
4: Genomgång av föregående styrelseprotokoll
5: Ordförande har ordet
Diskussion om Riksserien.
 Kalmar Kommun har kontaktat William angående alkoholförsäljningen.
Den ska gå till Kalmar innebandy klubb som kommer att ha rättigheterna
genom ”En trappa upp”.
 Tillgång till arenan från 31 mars
 Banor skall transporteras från olika klubbar. Håkan B Karlsson sköter
transporten.
 Montering av banorna bör starta redan på måndag/tisdag innan
tävlingshelgen.
 En inventering av banor och tavlor ska göras inför Riksserien.
6: Sekreterare
7: Kassören
 Kassören har avgått av personliga skäl med omedelbar verkan.
Ordförande skickar/betalar de fakturor som finns.
8: Juniorkommittén.
9: Tävlingskommittén.
 Det behövs mer banor än vad som finns inför Riksserien.
 Det behövs 15 nya banor till sammandraget. Dessa bygger vi själva till en
materialkostnad av ca 4500:-.
 Det finns möjlighet att hyra banor men det skulle med hyra och transport
bli dyrare än att bygga nya.
 Det behövs även fler tavlor, finns i nuläget 40 tavlor att hämta i Uppsala
efter SM spel. Finns 43 tavlor hos Håkan B Karlsson
 Det kommer att köpas in ca 60-70 tavlor från Biljardexperten

10:Seriekommittén
Sista seriesammandraget:
Mathias kommer att kolla upp var det kan spelas.
Kan Kalmar Dart arrangera det själva eller eventuellt med hjälp av Mörbylånga
Dartklubb
11: Övrigt
 Förra styrelsen.
 Under denna punkt anslöt Jessica (Revisorn)
 Information om vad som framkommit sedan ordförande haft samtal med
några av de förra styrelsemedlemmarna. Bilaga 1
 Utredning om detta fortsätter.

12: Mötet avslutas

Vid protokollet
Monica Johansson
Justerare
Mathias Jäghagen

