Verksamhetsberättelse för Bohuslän- Dals Badmintonförbund
2018-07-01 -- 2019-06-30
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande
Vice ordf.
Kassör
Sekreterare
Ungdomsledare
Tävlingsledare
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Tommy Hedlund
Sune Norrman
Martin Eriksson
Örjan Nilsson
Zeth Olsson
Bengt Sanzén
Tony Hansson
Paula Hansson
Susanne Karlsson

Revisor

Håkan Larsson

Åmål
Mellerud
Mellerud
Uddevalla
Färgelanda
Uddevalla
Hedekas
Hedekas
Fengersfors

Ljungskile

Under året har styrelsen haft sex protokollförda möten, där viktiga beslut för
verksamheten har avhandlats. Det har varit betydligt bättre med närvaro på
styrelsemöten detta året även om flera i styrelsen har uppdrag i sina resp. klubbar, som
tar mycket tid. Möten hålls numera i Bolist lokaler i Färgelanda, där vi kan låna lokaler
utan kostnad. Färgelanda ligger väldigt bra till geografiskt också, så det blir mindre
resor till möten.
Vi genomförde en informella klubbträffar i samband DM i Färgelanda, där ett 20-tal
ledare och föräldrar fick utbyta erfarenheter med styrelsen. På denna träffen fick
klubbarna i uppdrag att utse en valberedning, eftersom det inte kunde väljas någon
valberedning på årsmötet. Inga förslag på valberedning kom från klubbarna. Då det
inte funnits någon valberedning, så har styrelsen själva tagit på sig uppdraget att finna
personer som kan föreslås på årsmötet.

I distriktet finns för närvarande 12 registrerade föreningar. Munkedals IF och BK 63
har inte betalat årsavgiften så de har uteslutits från förbundet.
I dom 12 aktiva föreningarna finns det totalt 831 medlemmar. Det är en minskning från
året innan med 179 medlemmar och förändringarna består i huvudsak på att klubbarna
nu har lärt sig att registrera in rätt i ”Klubben on line” I dom flesta föreningarna är det
verksamhet i första hand för ungdomar. Flera föreningar har också en bra verksamhet
för seniorer och motionärer.

På SBF:s årsmöte på Arlanda representerades distriktet av Tommy Hedlund.
På regionskonferensen i Göteborg i mars 2019, representerades distriktet av Sune
Norrman och Tommy Hedlund.
Distriktet får beröm för sin verksamhet och goda planering, från både anställda och
styrelsen för Badminton Sweden.
Traditionsenligt har utmärkelsen för ”årets profil” delats ut i samband med DM.
Till ”Årets Spelare” utsågs Patrik Andersson, Torp GoIF
Till ”Årets Ledare” utsågs Zeth Olsson, Valbodalens BMK

Mer detaljer om verksamhetsåret följer i respektive utskotts verksamhetsberättelser.

Åmål 2019-08-10

Styrelsen/genom Tommy Hedlund

