Protokoll
Vid styrelsemöte med Bohuslän-Dals
Badmintonförbund.
Torsdag 10/10 2019, kl. 19.00 – 21.00
Bolist Färgelanda
Närvarande: Bengt Sanzén, Tommy Hedlund, Sune Norrman., Tony
Hansson, Paula Hansson och Susanne Karlsson

Frånvarande: Martin Eriksson och Zeth Olsson.
1.

Mötets öppnande
Tommy öppnar mötet.

2. Godkännande av dagordning
Dagordning godkänns.

3. Föregående mötesprotokoll
Protokoll från 29/8, godkändes och lades till handlingarna.

4. Ekonomi.
Intäkterna har ökat med 5.000:- sedan bokslutet 30/6.

5. Förslag arbetsbeskrivning styrelse
Se bilaga.
6. Suppleant i styrelsen.
Vi måste försöka att hitta en hen till posten. Alla får hjälpas åt att hitta ett
namn.

7. Rapport från årsmöte med Badminton Sweden.
Tommy har skickat ut info om mötet i SBF´s årsmöte i Arlanda. Bara
formaliteter i början. Sedan kom motionerna. Vi hade lämnat in en
motion angående en licens för en tävlingsledare för att ha en tävling.
Efter div. diskussioner, så blev det avslag på motionen, då styrelsen ansåg
att man inte hade tillräckligt med resurser för att genomföra utbildning
samt att dom inväntar en utbildning från BWF.

8. Rookie Cup och motionsserien 13/10
Inbjudan är utskickad för båda aktiviteter. Ca 15 st. anmälda till Rookie
cup.
Sju lag är anmälda till motionserien.

9. Skol DM
Inget skol-DM 17 eller 24 oktober, inställt.
Nytt datum 6/2 2020 i Färgelanda. Tommy kollar om hallen kan bokas.
Inbjudan skall skickas ut vecka 2-2020, och anmälan senast vecka 4.

10. Bruttotrupp Sv. Cupen, träningsdagar.
Endast två svar, Åminton och Uddevalla. Tony mailar ut nya
förfrågningar till klubbarna. Inga träningsdagar bokade.

11. Team Bohuslän Dal, dubbel/mixedträning
Team Bohuslän Dal, är samlingsnamn för en ny satsning på dubbel- och
mixedträning för U13 och U15. Då vi inte fick något anslag för detta från
Idrottslyftet, så beslutade vi om att avvakta med denna aktivitet till efter
första Rookie Cup,13/10. Vi avvaktar till början av 2020.

12. Beslut årets profil
Fyra ledare är nominerade och fyra spelare.

13. DM-organisation
Inbjudan är utskickad. Finns ej på hemsidan. Flera bra frågor om att spela
i t.ex. dubbel i veteran och senior. Nybörjare spelar singel i
nybörjarklassen och får ställa upp i dubbelklasserna i sin egen
åldersklass. Nybörjarklasserna spelar enbart singel.

14. Breddläger Mellerud
Beslutades att försöka med att genomföra ett Breddläger i Mellerud,
27-28/12. Sune bokar hallen och tar in offerter på hyra, mat etc. Max 32
deltagare.

15. Utbildning tävlingsledare
Vi kommer att försöka att ha en utbildning tillsammans inom region väst.
Tommy och Sune håller kontakten med Göteborgs BF och
Västergötlands BF, för hur vi kan gå vidare med detta.

16. Övriga frågor
Info på hemsidan, styrelsen informerar.

17. Nästa styrelsemöte
Torsdag 28/11 kl 19.00, på Bolist i Färgelanda.

18. Mötet avslutas
Tommy tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:
………………………..
Sune Norrman

Justerat:
………………………….
Tommy Hedlund

