Protokoll fört vid telefonmöte 2010-08-01
Närvarande: Careen True (CT), Leif Karlsson (LK), Camilla Rehnlund(CR), Stefan Kilman
(StK), och Anne Gustafsson (AG).
Frånvarande: Ola Holmberg (OH) Leif Ericsson (LE).
1. Avstämning inför SWOP:en.
Det är inte så många engelsmän anmälda till årets tävling ännu. Leif Karlsson (LK)
frågade om någon har fått reda på vad detta kan bero på men igen har hört något ännu.
Undersökning kommer att ske med de utländska spelarna vid tävlingen.
2. Skjortor.
Camilla Rehnlund (CR) har beställt nya skjortor till styrelsen hos Screenbolaget och
dessa är klara för avhämtning senast den 13:e augusti.
3. Nya banor till förbundet.
Careen True (CT) informerade att de nya banorna från Polen är beställda och kommer
att levereras till årets SWOP (64 dubbla banor). Anne Gustafsson (AG) kommer att
betala handpengen till det konto som Richard Hagel (RH) har uppgett. Dessa banor är
kompletta med belysning, whiteboard och oeche.
4. Tavlor
Careen True (CT) har beställt tavlor från Stefan Nagy enligt avtalet, dock med
tillägget att vi har uppgraderat till Blade tavlor. Detta är sista SWOP som avtalet med
Bex gäller sista tävlingen är SM 2011, efter detta skall nya avtal förhandlas fram.
5. Förfrågan från en förening angående byte av distrikt.
Det har inkommit förfrågan från Viking Dart United som tillhör Norrlands Dartdistrikt
om att få byta tillhörighet till Nedre Norrlands Dartdistrikt. Styrelsen beslöt att
godkänna denna ändring med hänvisning till att Norrlands Dartdistrikt inte verkar ha
någon verksamhet idag. Leif Karlsson (LK) skickar besked till berörda distrikt och
förening.
6. Ekonomiavstämning.
Anne Gustafsson frågade hur vi skall fakturera föreningar och distrikt, detta med
anledning av att hon har fått förfrågan från GDD hur betalning skall göras. Styrelsen
menar att vi än så länge skall fakturera i efterskott så IdrottOnline inte börjat fungera
för alla föreningar ännu. Diskussion om avgifter och betalningssätt kommer att tas upp
på distriktskonferensen i oktober.
7. Svenska Spels Kick-off på Bosön.
Leif Karlsson (LK) har varit i kontakt med Micke Röste angående denna Kick-off,
Micke vill ha hjälp med 10 banor 20 set pilar samt några personer som kan hjälpa till
och instruera samt visa hur man gör. Styrelsen beslöt att Leif Karlsson (LK) skall
representera förbundsstyrelsen, samt att Leif (LK) tar kontakt med några spelare som
kan vara med under denna eftermiddag.

8. Pengar hos Bosön.
Leif Karlsson (LK) frågade vad som har hänt när det gäller de pengar som finns
avsatta för vår räkning på Bosön. Careen True (CT) svarade att Ola Holmberg (OH)
och Richard Hagel (RH) har kontaktats angående dessa medel. Diskussion kommer att
tas med dessa vid nästa styrelsemöte under Swedish Open.
9. Förfrågan om en Dartweekend från Åsa Bergh i Åsmon
Det har inkommit en förfrågan från Åsa Berg till TK och Leif Karlsson om att
medverka vid en helg i dartens tecken. Det vi skall medverka med är några eller någon
som kan vara instruktörer och tillsammans med henne göra en rolig weekend.
Styrelsen beslöt att Leif Karlsson(LK) skall fortsätta ha kontakt med Åsa för att se vad
man kan göra.
10. Nästa möte
Nästa möte blir fredagen innan Swedish Open, Careen återkommer om vi skall boka
konferensrum på Scandic eller om vi kan vara i spellokalen.
11. Mötets avslutande.
Careen True (CT) tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
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