Mötesprotokoll GDF
Onsdagen 10 mars Videomöte
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§1

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna via videomöte

§2

Vald justerare Mathias Jäghagen

§3

Dagordningen godkänns.

§4

Uppföljning föregående protokoll. Inga synpunkter framkommer.

§5

Inga rapporter eller skrivelser att diskutera. Men värt att nämna är att Gunnebo
dartklubb har fått 4 000.- i stöd från RF som de sökt. Mycket bra tycker vi.

§6

Leif har varit i kontakt med en kvinna som jobbar i förbundet för parasport i Småland,
de planerar ett evenemang i Västervik. Motsvarande finns även i Blekinge och Leif
tar reda på vem den kontaktpersonen är och tar kontakt.

§7

Fått in en del av summan som fattas i kassan, men eftersom inte hela skulden är
reglerad kommer vi nu gå vidare med polisanmälan och koppla in Kronofogden.
Jessika tar nödvändiga kontakter så fort som möjligt.

§8

Sekreterare har inget nytt att komma med i dessa tider.

§9

Linus har börjat redigera tävlingsbestämmelserna. Förhoppningen är att
rankingslutspelet för 19/20 kan genomföras under sensommaren.

§10

Förhoppningar om att vi kan få till någon aktivitet under sommaren i någon form.
Någon mindre serietävling under en helg?

§11

Hampus ska funderar på om det går att genomföra någon aktivitet för U25 så fort
restriktionerna släpper. Kolla upp vilka som kan vara intresserade och vem som kan
genomföra en sådan aktivitet.

§12

Skrivelse från svenska dartförbundet angående junior och ungdomar, förtydligande
att ungdomsidrotten sträcker sig mellan 7 - 25 år. Alla distrikt bör ha utbildade
ungdomsledare. Linus och Hampus kommer att gå denna utbildning som sker via
e-learning. Leif skickar dem en länk till detta.
Vi diskuterar hur man kan introducera dart för ungdomar. Skolor och fritidsgårdar har
några testat, men detta kräver att man har några eldsjälar som vill och kan lägga ner
tid på detta. En tanke är att man kanske kan “hyra in sig” på någon annan aktivitet, t
ex ishockeymatch och sätta upp några tavlor där folk kan testa på i pausen. Denna
tanke får vi jobba vidare med och se om det går att genomföra efter restriktionerna
släppt.

§13

Vi ska försöka ha en träff i april för att gå igenom och revidera våra stadgar. Vi
bestämmer att senarelägga GDF´s årsmöte för att se om det går att genomföra “live”,
annars får vi försöka genomföra det genom videomöte. Datum och hur vi gör
återkommer vi med.

Om något kommer upp på nästa ordförandekonferens med svenska dartförbundet så
kallar ordförande till nästa möte den 31/3, annars bestämmer vi datum för möte i april
och då förhoppningsvis “live” för att även då gå igenom stadgarna.
§14

Mötet avslutas.

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

------------------------------------------Mathias Jäghagen, justerare

