Mötesprotokoll GDF
Söndagen 6 september Telefon/videomöte
Klockan 15.00
Närvarande :
William Appleton
Hampus Norrström
Mathias Jäghagen
Monica Johansson
Håkan Bütow Karlsson (Kom in ca 16.00)
Dagordning:
1: Öppnande av mötet.
2: Val av justerare
3: Godkännande av dagordning
4: Beslut tagna via sms konversation
4b: Slutspel
5: SvDFs årsmöte
6: GDFs årsmöte
7: Planeringsmöte
8: Säsongsstart
9: Ekonomi
10: Övriga frågor
12: Mötet avslutas

Dagens protokoll:
1: Mötet öppnas
2: Vald till justerare blev Hampus Norrström
3: Styrelsen godkänner dagordningen
4a: Beslut tagna genom sms konversation.
• 24 april beslutade styrelsen att säsongen 2019/20 anses
färdigspelad. Detta omfattar grundtävlingarna. Vi avvaktar med
större beslut om seriespel och rankingslutspel.
• 4 maj beslutade styrelsen att skjuta på både rankingslutspel och
serieslutspel. Beror på restriktioner på grund av Corona.
4b: Under rådande omständigheter så blev det inget slutspel för säsong 19/20,
förslag finns att detta skjuts fram till slutspelet 20/21. Förslaget kommer att tas
upp på planeringsmötet den 10 oktober.
5: SvDFs årsmöte
Protokoll finns att läsa på SvDFs hemsida.
6: GDFs årsmöte
Styrelsen tog beslut om att årsmötet kommer att hållas
lördagen 10 oktober kl 11.00 på
Hjalmars Bar & Restaurang Larmgatan 6 Kalmar
-Leif Karlsson från Skåne distriktet kommer att närvara.
-Hampus skriver kallelsen och skickar ut till klubbarna.
-På grund av Corona restriktioner så kommer antalet deltagare att begränsas till
en deltagare från respektive klubb. Denna person kommer i år att ha antal röster
enligt klubbens röstlängd.
-Kontakt ska tas med valberedningen.
-Verksamhetsberättelse ska skrivas.

7: Planerings/upptaktsmöte.
Styrelsen tog beslut att ha planerings/upptaktsmöte samma dag som årsmötet.
Ingen exakt tid satt men omkring 16.00.
- Vilka klubbar vill ha tävlingar ?
- Var ska seriespelen spelas ?
- Vilka vill ha de olika divisionerna ?
- Skicka ut en förfrågan till klubbarna.
8: Säsongsstart.
Målet är att komma igång början/mitten av november.
9: Ekonomi
William( ordförande) kommer att gå igenom ekonomin med Jessica (revisor)
10: Övriga frågor.
11: Mötet avslutas.

Vid protokollet
Monica Johansson
Justerare
Hampus Norrström

