Protokoll
Vid styrelsemöte med Bohuslän- Dals
Badmintonförbund.
Tisdag 17/1, 2017, kl. 18.30
Nordby Arena, Strömstad
Närvarande: Bengt Sanzén, Örjan Nilsson, Sune Norrman,
Peter Skeppstedt, Paula Hansson, Viktor Weiberg,
Jörgen Kollin, Marina Bergius och Tommy Hedlund
Frånvarande: Martin Eriksson
1.

Mötets öppnande
Bengt hälsade välkommen och öppnade mötet.

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
Martin var inte med på mötet men hade lämnat det aktuella
läget till Bengt som föredrog det. Ekonomin är under god
kontroll. På kontot ca. 68.000:-

5. Läger
Sune och Tommy rapporterade från lägret i Mellerud
29-30/12. Mycket uppskattat läger av all deltagare och
dom unga ledarna, Christoffer, Malena, Josefina, Tony och
Simon skötte sig alldeles utmärkt.
Rådahallen är alldeles utmärkt för läger då det finns bra
möjligheter till annat än att va’ i hallen och spela badminton.
Vi diskuterade olika typer av läger nu på våren. Vi
beslutade att ha ett läger för åldersgruppen 19-25 år.
Preliminärt datum är 6/5 i Uddevalla. Mer detaljer
beslutas på nästa styrelsemöte i mars.
6.

Svenska Cupen
Örjan och Viktor tar ansvar för uttagning till Svenska
Cupen vilket innebär arrangera läger, ta ut en trupp, boka
boende, ordna transport och besluta om ledare.
Budget och detaljer redovisas på mötet i mars.

7. Hemsidan
Peter har varit på fler kurser för hemsidan och lärt sig mer. Vi
har nu lagt ut alla styrelseprotokoll mm.
Bra jobbat Peter !!

8. Rookie Team Cup
Andra sammandraget i Rookie Team Cup är på söndag 22/1
i Sommerhemsskolan i Uddevalla. Inbjudan är utskickad.
Även denna gången är det lagtävling där lagen består av minst
två killar och två tjejer.

9. Konstituering av styrelsen och komplettering av
valberedning.
Vi gjorde en kompletterande konstituering av styrelsen.
Örjan blir Ungdomsledare och Viktor Utbildningsledare.
Jörgen och Marina är ledamöter utan specifik uppgift.
Det fattas två ledamöter i valberedningen som tillsammans med
Bengt Jording skall utgöra valberedning inför årsmötet 2017.
Ett antal intressanta namn diskuterades. Sune och Bengt fick i
uppdrag att fråga dessa personer. Resultat presenteras på nästa
styrelsemöte i mars.

10. Styrelsen informerar
Det kan vara dags för en uppdaterad version an ”Styrelsen
Informerar”. Tommy fick i uppdrag att ta fram ett förslag som
Bengt ska godkänna och sen läggs det ut på hemsidan.

11. Arbetsfördelning inom styrelsen
Tommy presenterade ett förslag på arbetsfördelning i
styrelsearbetet. Som underlag för arbetsuppgifterna är den
Verksamhetsplan som beslutades av årsmöte.
Med en dokumenterad arbetsfördelning så är det lättare för
respektive person att veta vad han/hon ska göra.
Beslut om förslaget skall tas på nästa möte.
12. Samträning klubbar
Sune föreslog att vi skulle arrangera några samträningar mellan
olika klubbar. Förslagsvis klubbar som ligger geografiskt så att
det inte blir så långa resor. Just nu är det inget som BDBF har
möjlighet att stötta men vi uppskattar initiativet och ber
klubbarna att skapa samträningar på egen hand.

13. Övriga frågor
a) Det togs till protokollet att Årets Profil har utsetts.
Som spelare gick priset till Malena Norrman
och ledarpriset gick till Sune Norrman, båda från BMK
Stinget. Priserna delades ut på DM.
b) Det hade inkommit en blankett för klubbyte för Sofia
Kleibrant från Valbodalens BMK till Torp GoIF.
Bengt kontaktar kassören i Valbodalen innan vi kan
godkänna övergången.
14. Nästa styrelsemöte
Beslutades att kommande styrelsemöten skall hållas 7:e mars
kl. 18.30 och 9:e maj kl. 18.30. Båda gångerna i Uddevalla.
Bengt ordnar lokal.
15. Mötets avslutning
Bengt tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Vid protokollet:
………………………..
Paula Hansson

Justerat:
………………………….
Bengt Sanzén

