Protokoll
Vid styrelsemöte med Bohuslän- Dals
Badmintonförbund.
Torsdag 3/11, 2016, kl. 18.30
Agnebergshallen, Uddevalla
Närvarande: Bengt Sanzén, Örjan Nilsson, Sune Norrman,
Peter Skeppstedt, Martin Eriksson och
Tommy Hedlund
Frånvarande: Paula Hansson, Viktor Weiberg och Jörgen Collin.
1.

Mötets öppnande
Bengt hälsade välkommen och öppnade mötet.
Tommy utsågs till sekreterare då ordinarie sekreterare
var frånvarande.

2.

Godkännande av dagordning
Dagordningen kompletterades, med några punkter på
övriga frågor.

3.

Föregående mötes protokoll
Protokoll från senaste mötet lästes upp, godkändes och
lades till handlingarna. Alla protokoll skall justeras av ordf.

4.

Ekonomi
Ekonomin är under god kontroll. Det finns f.n. ca. 72.000:- på
kontot. Kassören skall stöta på SBF om att få underlag för att
debitera klubbarna för distriktsbidraget.

5.

Rapport från Förbundsmötet
Bengt som representerade BDBF och Tommy
som representerade Åminton och Stinget, rapporterade från
Verksamhetskonferens och Årsmötet med Badminton Sweden.
Det var en intressant verksamhetskonferens med givande
diskussioner och grupparbeten, på lördagen. Söndagens
årsmöte gick smärtfritt. Det valdes en ny ordförande, Tommy
Theorin från Malmö samt ytterligare två nya ledamöter.
Detaljerad information om verksamhetskonf. och årsmötet
finns att läsa på BS hemsida.

6. DM
Anmälningstiden för DM har gått ut men det har varit lite
problem med att få tag i TP-filen för DM. Bengt fortsätter
att ”jaga” arrangörsklubben så att vi får klar lottning och tidssättning senast en vecka före DM.
Vi beslutade att alla klasser inkl. nybörjarklasser skall spelas
med fjäderboll. För att klass skall spelas krävs minst 3
spelare/par. Tommy beställer pokaler och deltagarpris till
Nybörjarklasserna. Övriga priser finns.
7.

Svenska Cupen
Denna punkt bordlades till nästa möte eftersom det inte är så
bråttom ännu med beslut om detta, samt att ungdomsledaren
inte deltog på mötet.

8. Läger Jul-Nyår
Vi beslutade att bjuda in till ett ”Breddläger” i Mellerud
i Rådahallen i Mellerud, 29-30/12.
Vi har plats för max 32 deltagare. Beslutades om en avgift på
300:- som lägeravgift.
Tommy och Sune fick i uppdrag att göra en detaljplan för
lägret, inkl. ekonomisk kalkyl. Inbjudan skall skickas ut innan
DM. Vi skall dessutom göra reklam för lägret på DM.

9. TP kurs
Bengt har ordnat med en kurs i Tournament Planner. Det är en
kurs för personer som skall kunna sköta ett sekretariat under en
tävling. Det finns plats för max. 15 deltagare.
För deltagare från klubbar i Bohuslän Dal , är kursen gratis.
Om det finns plats för deltagare från andra distrikt så är deras
avgift 200:-/person.
10. Rookie Team Cup
Första sammandraget i ”RTC” genomförs på söndag 6/11, i
Uddevalla. Det är totalt 7 lag anmälda men tyvärr endast från
tre klubbar. Uddevalla BMK, BMK Stinget och BMS Åminton.
Matcherna börjar kl. 12.00 och vi är klara senast kl. 17.00.
11. Hemsidan
Peter har gått på kurs hos SISU för att lära sig mer om vilka
möjligheter det finns med vår hemsida.
Han har bl.a utvecklat hesmidan så att vi nu kan lägga ut
div. dokument på hemsidan. Så fort vi har justerade styrelsemötesprotokoll så skall dom ut på hemsidan.
Peter fick i uppdrag att se om det finns möjligheter att få länkar
till de klubbar som har ”öppna” Facebooksidor.
Då får vi mera levande hemsida !
12. Årets Profil
Det hade inkommit flera nomineringar till utses till Årets Profil.
Då det fanns nomineringar som kunde innebära en jävsituation
så deltog de personerna inte i beslutet.
Man beslutade enhälligt om pristagare. Priserna delas ut på DM.
Tommy ordnar med stora checkar från banken.
Bengt och Martin ordnar med motivering och införskaffar ramar
för sätta motiveringen i.
13. Skol DM 2017 ?
Då det tyvärr är ett svalt intresse för Skol-DM så vi beslutade
vi att inte genomföra tävlingen 2017.

14. Klubbutveckling
Tommy och Örjan har varit i kontakt med flera klubbar
om deras verksamhet och behov av hjälp.
Vi beslutade att satsa resurser i Strömstad där klubben
”återuppstått” efter några års vila.
Dom behöver hjälp med på träning samt styrelsearbetet.
Glädjande är att Marina Bergius är aktiv i klubben och har
även accepterat den vakanta platsen i BDBF:s styrelse.
Örjan fortsätter att ha kontakten med klubben.
15. Övriga frågor
a) Datum för styrelsemöten skall annonseras på hemsidan.
Bengt och Peter ser till att dessa datum kommer ut.
b) Klubbar som vill göra ”reklam” för sina tävlingar skall
ha möjlighet att lägga ut dessa på BDBF:s hemsida.
Klubben lämnar uppgifter till Peter så lägger han ut
inbjudan etc.
16. Nästa styrelsemöte
Torsdag 12/1-2017 kl. 18:30, i Färgelanda
Paula bokar lämplig lokal !
Mötet därefter skall hållas 9/3-2017 kl. 18.30
Ev. plats för mötet är Strömstad.
17. Mötets avslutande
Bengt tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:
………………………..
Tommy Hedlund

Justerat:
………………………….
Bengt Sanzén

