Protokoll
Styrelsemöte Bohuslän-Dals Badmintonförbund
Tisdag 4/12 2007 kl. 18.30-21.00
Plats: Torpgatan 39, Mellerud. (hemma hos Veronica )
Närvarande: Tommy Hedlund, Mikael Edqvist, Gustav
Wennerberg, Ulla Wennerberg, Annika Segerlind, Veronica
Johansson och Daniel Johansson.
Mervi Karttunen, SBF (delvis )
Frånvarande: Kent Magnusson och Martin Jonsson
1. Mötet öppnades
Tommy hälsade välkommen och öppnade mötet.
2.Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes med tillägg på övriga frågor
om Skol-DM 2008.
3. Föregående mötes protokoll.
Både protokollet från mötet 23/8 och 2/10 gicks igenom.
Efter justering lades de till handlingarna.
4. Ekonomisk rapport
Gustav rapporterade om det ekonomiska läget.
Det är som vanligt under god kontroll.

5. Rapport från DM i Åmål.
Mikael rapporterade från DM där arangemanget gick vädigt
bra. Det var olyckligt att flera av de bästa inte deltog i några
klasser. Inför nästa säsong skall vi se igenom vilka regler vi
skall ha.
6. Information från SBF.
Mervi Karttunen, SBF:s vice ordf. informerade om nya
organisationen inom svensk badminton och en allmän
diskussion om vad som händer i distriktet.
7. Rapport från Ungdomsserier 07/08 första omgången.
Det första sammandraget har genomförts med spel i Mellerud
för U13 och U17/U19. U15 hade sitt sammandrag i Ellös.
Båda sammandragen genomfördes i god anda.
Tyvärr skedde en kommunikationsmiss som gjorde att ett lag
i U13 inte kom till spel. Nästa sammandrag sker i januari med
spel i Åmål och Färgelanda.

8. Bidragsansökningar till SBF.
Tommy har sammanställt och lämnat in ansökningarna till
SBF. Det kanske blir lite lägre bidrag eftersom det inte utförts
någon utbildning under säsongen.
9. Lag –DM
Mikael har sett i tävlingskalendern efter lämpligt datum och
funnit lördag 9/2 som ett bra datum. Mellerud kan vara en
tänkbar plats. Veronica undersöker om hallen är ledig och
meddelar Mikael så att inbjudan kan gå ut i god tid.
10. Föreningskonferens
Det skall genomföras en föreningskonferens och datum
beslutades till 26/1 fastän det krockar med tävlingen Arvika.
Tommy skickar inbjudan och beslutar om plats efter inkomna
anmälningar. Ämnen att diskutera: DM, rekrytering,
samträningar etc.

11. Distriktsmatch mot Värmland och Läger
Det har under en lång tid diskuterat om en
distriktsmatch mot Värmland med några ungdomsklasser.
Mikael och Tommy försöker att genomföra detta i Åmål
och att det samtidigt genomförs ett läger med deltagare från
båda distrikten. Hallen är bokad och tränare är tillfrågade.
Mikael tar fram pris på logi och matlagningsmöjligheter.
Tommy tar ut laget och skickar inbjudan.

12. Övriga frågor
a) Datum för Skol-DM är spikade. Det blir 13-14:e mars
i Färgelanda som vanlgt. Hallen är klar.
Annika är ansvarig från BDBF med hjälp från Gustav
och Ulla.
b) Daniel informerade att Janne Carlsson vill avsäga sig
uppdraget som ledare på svenska cupen.
Naturligtvis godtas avsägningen.
Tommy kontaktar Janne och tackar för många års
arbete med svenska cupen

13. Nästa styrelsemöte
Nästa möte lördag 9/2, i samband med Lag-DM
i Mellerud.

14. Mötets avslutning
Tommy tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet
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