Mötesanteckning 2021-09-14 GDF
Närvarande:
Leif Karlsson
Håkan Butow Karlsson
Jessika Petersson
Linus Harrysson
Hampus Norrström

1.
2.
3.
4.

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
Vald justerare blev Hampus Norrström.
Dagordningen godkändes.
Uppföljning av föregående protokoll. Förra mötet var årsmötet så styrelsen har inga
synpunkter.
5. Rapporter och skrivelser:
RFSISU/SDF konferens i Växjö/Helsingborg, 3 representanter per SDF. Samarbete
med andra SDF, alltså andra sporter.
6. Ordförande har ordet:
Idrottonlines gratis hemsidor kommer att upphöra 2022. Föreningsutbildning om
IdrottOnline m.m för föreningar i distriktet planeras. Datum: 20/11 kl 10:00 Plats:
Kalmar dart eller Lindsdal (Leif undersöker lokal).
7. Kassör har ordet:
160 licenser registrerade. 2 övergångar registrerade.
8. Sekreterare har ordet:
Sekreterare ej närvarande.
9. TK har ordet:
Linus har skickat de godkända uppdaterade tävlingsbestämmelser till webbmaster.
Länkar till Dartstatistik har skickats till TK och SK. Linus ska uppdatera lathunden för
arrangemang av tävling.
10. SK har ordet.
SK ej närvarande. Lämnade skriftlig information om att arrangörer till första
sammandraget är klara.
11. JK har ordet:
Prova- på-verksamhet på Gotland, Hampus erbjuds åka dit för att medverka 23/10
tillsammans med Leif.
12. Ändring från juniorkommitté till Ungdomskomitté med anledning av att dess område
täcker medlemmar upp till 25 års ålder. Motion för att ändra i stadgar kommer
tilläggas nästkommande årsmöte.

U25 tävling i distriktet i 3 sammankomster. Vinnare får boende och startavgift till
Swedish open som betalas av GDF.

13. SvDF
SvDF håller den 13 november kl 9-12 en digital utbildning om bestraffning och
tävlingsbestämmelser. Linus och Mathias har fått inbjudan, övriga
styrelsemedlemmar erbjuds medverkan vid intresse.
14. Övriga frågor:
Fråga om introduktion av hedersmedlemskap i GDF tas upp och hänvisas att
diskutera vid senare tillfälle och då även om en motion om dess införande till
nästkommande årsmöte.
15. Mötet avslutas och ordförande tackar för visat intresse.
16. Nästa möte:
Leif mailar förslag på nya tider.

---------------------------------------Mötessekreterare Linus Harrysson

---------------------------------------Justerare Hampus Norrström

