Mötesprotokoll GDF
Onsdagen 4 Februari 2021 Videomöte
Närvarande:
Leif Karlsson
Mathias Jäghagen
Jessika Petersson
Håkan Bütow Karlsson
Linus Harrysson
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 Leif Karlsson hälsar övriga välkommen och öppnar mötet.
§2 Mötet beslutar Linus Harrysson till justeringsman för dagens protokoll.
§3 Dagordningen fastställs och godkännes.
§4 Föregående mötesprotokoll gås igenom och läggs till handlingarna.
§5 Rapporter om flertal tävlingar har skickats ut av SvDF. SM 2021 flyttas fram till 17–19/9
2021 och kommer att arrangeras av SvDF och UDF tillsammans som vanligt i
Svandamshallarna. Sweden Cup kommer att arrangeras tidigast 2023 då Nordic Cup 2022
arrangeras av Sverige. SvDF kommer inte att ansöka om SM veckan 2022 då det krockar med
förberedelser för Nordic Cup. Riksserien flyttas in i kommande säsong. Information har
skickats ut till samtliga anmälda föreningar. För nya lag som vill anmäla sig kommer det att
komma en anmälningslänk. Här finns möjlighet att avanmäla sig och självklart få
startavgiften tillbaka om man vill dra sig ur. Alla frågor om Riksserien besvaras via
sk@dart.se TSK -gruppen som består av deltagare från alla SDF i SVDF, träffas nu via Teams
så ofta det är möjligt och försöker att blicka framåt och hitta utvecklingsmöjligheter.
§6 Inget nytt kring ordförande. Vice ordförande har genomfört en inventering av lagret. Det
finns 33 godkända tavlor, lågt antal papper till banorna.
§7 Jessika Petersson har fått behörighet till bankkonto tillhörande GDF. Ekonomin tillåter ej
möjlighet till stöd för föreningarna inom distriktet. En polisanmälan kommer att uträttas efter
ej reglerad fordran. I samband med anmälan kommer kronofogdemyndigheten också
upprättas. Ett mail har dykt upp med en liknande mailadress av ordförande till kassör. I mailet
utgav sig personen behöva en stor summa pengar, inga pengar betalades ut.
§8 Inget nytt kring sekreterare.
§9 Inget nytt kring TK.
§10 Seriespelet diskuterades och möjligheter kring hur man eventuellt skulle kunna
genomföra spel om restriktioner och situationen med Covid 19 släpper under våren.
§11 Inget nytt kring JK.
§12 Svenska Dartförbundet har tillsatt en arbetsgrupp som skall arbeta med
distriktsförbunden. Här ingår Janne Hedström från förbundsstyrelsen, Rolf Cabander från
Svealands Dartförbund och Ulrika Hellström Olsson från Västsvenska Dartförbundet.
§13 Nästa möte beslöts till den 10:e mars.
§14 Mötet avslutas.
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Vid protokollet, Hampus Norrström

Linus Harrysson, justerare

