Mötesprotokoll GDF
Onsdagen 4 november 2020 Videomöte

Närvarande:
Leif Karlsson
Mathias Jäghagen
Jessika Petersson
Håkan Bütow Karlsson
Linus Harrysson
Petra Gustavsson
Hampus Norrström
Dagordning:
§1 Mötets öppnande
§2 Val av justeringsman för mötet
§3 Godkännande av dagordning
§4 Föregående mötesprotokoll
§5 Ordförande
§6 Kassör
§7 Sekreterare
§8 TK
§9 SK
§10 JK
§11 SvDF
§12 Rapporter och skrivelser
§13 Övriga frågor
§14 Mötet avslutas

§1

Mötet öppnas och Leif hälsar alla välkomna

§2

Vald justerare Hampus Norrström

§3

Dagordningen godkänns med ändringen att rapporter och skrivelser läggs som
paragraf 5 och sedan följer de andra paragraferna.

§4

Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna.

§5

Alla har fått en skrivelse från SvDF med restriktioner angående Coronaviruset och att
riksserien skjuts fram till januari.
Leif och Mathias har medverkat på en ordförandekonferens och de redogör från detta
protokoll angående SvDF´s årsmöte. En nomineringsblankett kommer att göras för att
användas av valberedning. Diskussion om att ändra spelåret till kalenderår, det
kommer bildas en grupp som kommer jobba med detta.
Det har inkommit en skrivelse från en medlem angående en incident på en av
klubbarna. Vi inväntar svar från berörda parter innan vi kan behandla denna skrivelse.
Leif påminner berörda parter om att inkomma med svar.

§6

Ordförande vill att vi ska börja fundera på hur vi vill jobba framöver och kanske hitta ett
sätt att träffas för att jobba fram detta. Fundera på hur vi kan jobba för att hitta
människor som vill sitta med i en styrelse och påverka. Informerar även om att det
kommer tas beslut i slutet av november om SM-veckan kommer gå av stapeln och då
får vi även besked om kvalen. Vi tar upp detta vid nästa videomöte.
Håkan har hämtat pärmar och tavlor. Han ska även inventera vad som finns.

§7

Jessika har varit på banken för att ändra firmatecknare, alla papper är inskickade så
inväntar behörighet till vårt konto. Fått fråga från SvDF om vi kan hjälpa klubbar i vårt
distrikt med hyra då de förlorar mycket på grund av Coronaviruset. Detta får vi tittar
vidare på när vi fått tillgång till konto, men vi tror det kan bli väldigt svårt.

§8

Har inte fått igång sekreterarmailen, Jessika och jag kollar på detta. Det som är
beslutat över mail kommer Petra kolla på inför varje möte. Det som beslutats över sms
inför detta möte är att serien skjuts fram till efter nyår. Nytt datum bestäms vid nästa
videomöte.

§9

Leif skickar mail till Linus Vågberg om att Linus ska läggas till i TK-gruppen. Vi
diskuterar att om vi ska starta någon dart efter nyår så går serien först och eventuellt
rankingslutspelet från föregående säsong. Vi diskuterar också här skillnaden mellan
medlem och licens. Försäkringen gäller endast om man har licens.

§10 Nytt datum för serien efter nyår. Alla serier är lottade och spelplatser klara. Kommit in
3 dispensansökningar för juniorer samt 2 från annat distrikt.
§11 Inget nytt angående juniorerna.

§12 SvDF har styrelsemöte ikväll, får protokoll efter detta.
Alla förbund har fått i uppdrag av svenska dartförbundet att göra sina egna riktlinjer
utifrån corona. Leif vidarebefordrar Skånes så kan vi titta på dem och göra våra egna.
Linus och Petra kollar på detta till nästa möte.
§13 Mathias kollar med webmaster om vi kan ha en gemensam mail på hemsidan, så att
alla mail går till samtliga i styrelsen. Om detta fungerar så meddelar vi svenska
dartförbundet att de skickar allt till denna mailen.
Nästa möte blir den 7/12 kl 20:00.
§14 Mötet avslutas.

--------------------------------------------Petra Gustavsson, sekreterare

------------------------------------------Hampus Norrström, justerare

