Protokoll
Vid styrelsemöte med Bohuslän-Dals
Badmintonförbund.
Onsdag 9/5, 2018, kl. 17.30 – 21.00
Sunes sommarstuga, Sikhall.
Närvarande: Bengt Sanzén, Sune Norrman, Martin Eriksson,
Tommy Hedlund, Zeth Olsson och Paula Hansson.

Frånvarande: Viktor Weiberg, Jörgen Kollin, Örjan Nilsson,
Tobias Andersson och Peter Skeppstedt.

1.

Mötets öppnande
Bengt hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

3. Föregående mötesprotokoll
Mötesprotokollet från 29/3 gicks igenom varefter det godkändes och
lades till handlingarna.

4. Ekonomi
Martin redogjorde för det ekonomiska läget.
För närvarande finns det ca. 69.000:- på kontot och kassa.
Förväntade inkomster är ca. 10.000:- från VSIF och deltagaravgifter
Svenska cupen. På utgiftssidan är det avgifter i samband med Sv. Cupen.
Då vi fick Idrottlyftspengar så ser det ut som om årets resultat kan bli
åtminstone ett nollresultat eller kanske till och med ett plus.

5. Svenska Cupen
Zeth summerade årets resultat på Svenska cupen. Resultaten var
godkända med ett silver i DD 06 och brons i DD 04. Med lite flyt i några
tuffa kvartsfinaler så hade det kunnat bli någon medalj till. Överlag en fin
trupp med härlig laganda och kämpaglöd hos alla spelare och ledare.
Zeth skriver ett referat som skickas till Peter för att lägga ut på hemsidan.

6. DM 2018
Ansökningsperioden för att arrangera DM har förlängts till 10/5. I
dagsläget finns det en sökande. Om det blir fler som söker så sker
omröstning via email.
Så fort det är klart med arrangör så skall det läggas ut på hemsidan.

7. Regionsmöte
Det kommer att bli ett Regionsmöte i Göteborg men inte före 20/5. Bengt
meddelar datum och tidpunkt då det är klart och tar med sig dom som han
vill från styrelsen. Huvudtema på mötet blir tävlingskalender 2018/2019.

8. Landskapsmatch
Klubbarna i Värmland är väldigt positiva till att möta oss i en
distriktsmatch. Vi kommer att föreslå helgen 1-2/9 och att vi spelar i
Melleruds nya hall som då är klar. Tommy tar kontakt med klubbarna i
Värmland med vårt förslag. Vi har även ett förslag på en person som kan
vara ”Förbundskapten” för BDBF. Tommy kontaktar denna personen.

9. Föreningsträff
Vi ändrar datum för Föreningsträffen till måndag 11/6 för att inte krocka
med skolavslutningar. Det blir fortfarande på Bolist i Färgelanda.
Agenda. Hur ser det ut i din förening – Behövs BDBF och vad ska vi
göra ? - Hur får vi representanter till valberedningen ? – GDPR –
Motionsserie 2018/2019 ? – Läger 18-25 åringar.
Tommy gör inbjudan som skickas till klubbarna och läggs ut på hemsidan

10. Motionsserie
Som vi tidigare så finns det flera klubbar som är positiva till en
distriktsserie för motionärer. Sune presenterade ett bra förslag på hur
denna serie skall genomföras. Förslaget presenteras på föreningsträffen.

11. Läger 18-25 år
Vi beslutade om att lägga ett läger för 18-25 åringar till hösten. Detta
viktiga ämne skall också diskuteras på föreningsträffen.

12. Resurspersoner
Då vi inte fått någon klarhet i vad de s.k. resurspersonerna som finns för
Distrikts- och föreningsutveckling så beslutas att skicka en skrivelse till
styrelsen för Badminton Sweden. Förslag på skrivelse togs fram och
Bengt skickar in den så fort som möjligt.

13. Styrelsen 2018/2019
Bengt Jording i valberedningen har jobbat på bra med att få en styrelse
till säsongen 2018/2019. Dom flesta på valbar plats har accepterat omval
och det finns förslag på nya personer som skall väljas på årsmötet.

14. Årsmöte 2018
Vi beslutade att genomföra årsmötet tisdag 28/8 kl. 19.00 i Uddevalla.
Bengt bokar lokal. I övrigt så vet resp. ledamot vilka åtgärder som skall
göras före årsmötet. Tommy skickar ut den mall som använts tidigare så
att alla kan se vad/när material skall presenteras.

15. Övriga frågor
a) Styrelsen informerar
Tommy fick i uppdrag att skriva en ny version av ”Styrelsen
informerar” som skall läggas ut på hemsidan.

16. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte skall hållas en timme före årsmötet, d.v.s. tisdag 28/8
kl. 18.00 i Uddevalla. Bengt gör dagordning och bokar lokal.

17. Mötets avslutning
Bengt tackade för visat intresse och avslutade mötet.

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

Justerat:
………………………….
Bengt Sanzén

