Protokoll
Styrlesemöte Bohuslän-Dals Badmintonförbund
Tid:
Onsdag 30/11 2011 kl. 18.00-20.00
Plats:
Kinnekullehälsan, Mellerud

Närvarande: Tommy Hedlund, Bengt Sanzén, Martin Eriksson, Janne Carlsson,
Viktor Dahlgren, Sara Widén och Eva Sindsjö.
Frånvarande: Ola Gunnarsson och Victor Weiberg
1. Mötet öppnades
Tommy Hedlund hälsade välkommen.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Föregående mötesprotokoll
Inga justeringar
4. Ekonomisk rapport
Saldo: 11. 782. 53 SEK
5. Rapport från U 19-Elit tävlingen
Mycket lyckat arrangemang och superlativen haglade från olika håll under
tävlingsdagarna! Inramningen med blommor, mattor samt tillgång till lagad mat
gjorde att de 81 deltagarna var mycket nöjda.
Det man kan ta med som lärdom till ev. kommande tävling är att det bör finnas två
hastigheter på bollarna.
6. Rapport från DM
Tävlingen genomfördes på ett traditionellt sätt dock medförde det nya
lottningsprogrammet en del problem. Kringarrangemanget var väl anordnat.
7. Rapport från nybörjartävling i Färgelanda
Nybörjartävlingen i Färgelanda var ett försök att se hur stort intresset var i distriktet
och totalt kom 22 st. till start. De startande lottades in i blandade grupper och alla
fick sen spela minst fyra matcher. Känslan bland ansvariga var att det var ett lyckat
arrangemang och under våren kommer ytterligare två tillfällen med liknande upplägg
att anordnas.

8. Konstituering av styrelsen
Tommy Hedlund
Martin Eriksson
Eva Sindsjö
Bengt Sanzén
Janne Carlsson
Victor Weiberg
Sara Widén
Viktor Dahlgren
Ola Gunnarsson

ordförande
kassör
sekreterare
tävlingsansvarig
ledamot
ledamot
ledamot
suppleant
suppleant

9. Breddläger våren 2012
Under våren kommer ett breddläger med övernattning att genomföras under mars
2012. Utöver detta planeras att samtidigt anordna ännu en nybörjartävling och
tränarutbildning för distriktstränarna. Janne Carlsson kontaktar Victor Weiberg för att
planera och skicka in ansökan till idrottslyftet.
10. Skol-DM 2012
Tommy Hedlund kontaktar Victor Weiberg och tillfrågar honom om han kan
organisera skol- DM 2012.
11. Svenska cupen
Styrelsen är överrens om att även i år skicka en liten trupp till svenska cupen.
Tommy Hedlund tar ut laget som tidigare men avvaktar tillsvidare.
12. Träningsläger - Tränarutbildning
Se punkt 9
13. Nybörjartävling våren 2012
Bengt Sanzén ansvarar även denna gång för planeringen och förslag på plats och
datum är Morlanda/Ellös den 8 januari 2012.
14. Ansökan senior SM 2013-2015
Styrelsen är enig om att distriktet skall ansöka om att få arrangera senior SM 2013.
Tidigare arrangemang som distriktet har genomfört, U-15 SM samt Elit U 19 har gett
mersmak och eftersom distriktet firar 50 år 2013 vore det extra roligt att få stå som
arrangör. Bengt Sanzén bokar Agnebergshallen 1-2/2 2013 för att vi skall vara
garderade om vi nu får arrangemanget.
.
15. Övriga frågor
Janne Carlsson har bokat P-G Fahlström för coachning utbildning den 16/3-12 på
kulturhuset i Henån.
Eva Sindsjö efterfrågar tillfälle där styrelsen kan ses för att öka teamkänslan då vi
nu är många nya i styrelsen. Tommy föreslår att vi tillsammans besöker Karlskrona
den 16-21 april 2012 då EM i badminton går av stapeln där. Samtliga i styrelsen
tycker att detta är ett utmärkt tillfälle att se badminton och samtidigt få uppslag hur
man arrangerar en stor tävling.
Nästa möte
Uddevalla, Agnebergshallen den 8/2-2012 kl. 18.00
Vid protokollet

Justerat

Eva Sindsjö

Tommy Hedlund

