Mötesprotokoll GDF
Måndagen 7 december 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 Rapporter och skrivelser
§6 Ordförande
§7 Kassör
§8 Sekreterare
§9 TK
§10 SK
§11 JK
§12 SvDF
§13 Övriga frågor
§14 Mötet avslutas

§1

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna via videomöte

§2

Vald justerare Håkan Bütow Karlsson

§3

Då mailen inte fungerat läses föregående protokoll upp och godkänns därefter.

§4

Uppföljning föregående protokoll. Angående skrivelsen från medlem, ordförande
svarar på denna skrivelse. Upp till klubben att agera och sätta upp riktlinjer för
framtiden. Inventeringen kommer vara klar till nästa möte. SM-veckan är inställd.
Banken har ännu inte godkänt ändring av firmatecknare. Klart att vi kommer att
försöka hjälpa de klubbar som behöver hjälp med hyra för lokal. Riktlinjerna för
Covid-hanteringen är på gång.

§5

För att kunna få hyresstöd till klubbarna behöver alla licenser betalas in då stödet
baseras på licenserna. Jessika skickar ut information till klubbarna tillsammans med
fakturan. Leif skickar information om hur vi kommer agera till SvDF och ber om
anstånd så vi kan tillgodoräkna våra licenser.
Var tredje vecka är det ordförandekonferens och vi får rapporter om detta här på
varje möte. Grupp är tillsatt rörande spelåret. Webcam-serie har diskuterats inom
SvDF, och de kommer ha nästa möte 6/12.
Destination Kalmar har meddelat att de saknar betalning för en faktura, men denna
är betald redan i mars. De ska nu kontrollera detta.

§6

Leif informerar om att vi har pengar att söka från både Smålandsidrotten och
Blekingeidrotten. Tar reda på exakt vilka papper som behövs.

§7

Jessika kommer att skicka ut fakturor för licenserna tillsammans med information. Vi
diskuterar utbetalningen och vilka klubbar som berörs av stödet. Banken har ännu
inte godkänt Jessika och Petra som firmatecknare. Enligt banken ska det inte heta
firmatecknare utan företrädare numera.

§8

Eftersom förra protokollet bara kom fram till vissa i styrelsen bestämmer vi att Petra
skickar ett sms när protokollet skickas så kan man säga till direkt om man inte får
något.

§9

Linus ska läsa igenom tävlingsbestämmelserna igen och jämföra med SvDF´s för att
se vilka ändringar som behöver göras.

§10

Mathias ska gå igenom seriereglerna och göra ändringar om det behövs.

§11

JK har inget att redogöra.

§12

Den 20/12 är nästa ordförandekonferens.

§13

Inga övriga frågor. Nästa möte 20/12.

§14

Mötet avslutas.

---------------------------------------------

-------------------------------------------

Petra Gustavsson, sekreterare

Håkan Bütow Karlsson, justerare

