Styrelsemöte Nr 3/2016 (160526)

1. Öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna när alla fått tag i rätt nummer.

2. Närvarande

Ole Janson, Anders Nyström, Kristina Hedmyr, Gun-Britt Janson, Tommy Andersson,
Stefan Kulinder och Kenth Staaf.

3. Godkännande av dagordning

Eftersom Stefan inte kan närvara hela tiden, flyttades punkt 8 till 5 samt en ny punkt 9
sattes in.

4. Val av justerare

Beslut: Tommy Andersson samt ordförande.

5. Inför DM
a) Tävlingsledning

Tommy Andersson, Rolf Westergard samt Lennart Hellström.
b) Tävlingsjury

Rolf Westergard, Staffan Karp samt Lars-Åke Kulinder
c) Seedningskommitté

Heléne Rosenholm, Magnus Sandberg, Anders Nyström
d) Domare

Det är inte i dagsläget klart med domare för alla dagarna men Kenth jobbar vidare
med frågan.
e) 2017 års DM arrangör

Det har kommit in två ansökningar, från Kalix och Boden.
Beslut: Kalix får anordna DM 2017.
f)

Övrigt
Luleå har skickat in två anmälningsavgifter för mycket eftersom 2 har strukit sig.
Beslut: Luleå får tillbaka avgiften eftersom de hörde av sig i god tid.
Här tackade Stefan för sig och lämnade mötet.
Tommy berättade att i Mxt slås V55 och öppenklassen ihop. Staffan Karp har lovat
att hjälpa till så allt går rätt till att hålla isär klasserna inför finalspel. Om det blir
strykningar i V65 singel vill man veta det så snart som möjligt eftersom det är 66
anmälda.
Anders får skyndsamt betala in 13 luncher för domarna under DM. Han får också i
uppdrag att köpa in presentkort för att vi ska uppvakta den som tagit mest DM
tecken genom tiderna samt de som fick medaljer under SM-15. Det ska köpas in
medaljer inför DM-16.

6. Föregående protokoll

Beslut: Godkändes och lades till handlingarna.

7. Ekonomi

Just nu finns 238 091,41 i kassan. Det har även kommit in någon tusenlapp från
kronofogden. Det finns bidrag att hämta från SISU. Vi ska kolla med SISU i alla län för
att se vad som går söka.
Kenth har varit till Hammarstrand för att hjälpa de att komma igång.
Beslut: Att Kenth får reseersättning.

8. Extra årsmöte

Mötet blir på lördag kl. 8.00 i skolan bredvid bouletävlingen.

9. Tävlingsbestämmelser

Förslaget har varit på remiss till alla klubbar och ingen har haft några synpunkter.
Beslut: Liggande förslag antogs.

10. Seriespel

Omgång 1, 18-19/6 sker i Skönsberg respektive Luleå. Det är inte klart med domare
ännu. Omgång 2, 13-14/8 blir i Skellefteå. Var kvalspelet blir avgörs när vi vet vilka
som går vidare.

11. Utbildning

I dag finns det 35 distriktdomare och 4 nationella. I höst kommer en tränarutbildning
steg 1.
Beslut: Kristina skickar en enkät till alla klubbar om önskemål om utbildningar samt
en fråga om vad man har för utbildade medlemmar idag och i vad?

12. Materialframställande

Ordförande tog upp om inköp av flagga eftersom den nuvarande inte går att hitta.
Han tog också upp om att köpa in tryckta t-shirts för att visa vilka som ingår i
styrelsen.
Beslut: Det blev ett nej i båda fallen. Alla tyckte det var onödiga utgifter.
Här tackade Tommy för sig.

13. Övriga frågor

Kenth berättade att det blir en propagandatävling i Hammarstrand i sommar.

14. Nästa styrelsemöte

Telefonmöte 25 augusti kl. 18.00 på telefonnummer 08-22 90 90 kod 953241.

15. Avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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