Styrelsen Informerar 2019-10-11.
Styrelsen för BDBF vill informera om utförda aktiviteter under
sommaren/hösten 2019 samt planerade aktiviteter våren 2020.
Utförda aktiviteter sommaren/hösten 2019:
• Genomfört styrelsemöte/planeringsmöte för aktiviteter säsongen
2019/2020
• Bjudit in till och genomfört årsmöte med deltagande från7 klubbar
och totalt ett 20 tal deltagare.
• Gjort några justeringar av befattningar i styrelsen
( se protokoll från 29/8 )
• Styrelsemöte där vi tagit beslut utifrån den Verksamhetsplan som
beslutades om på årsmötet.
• Bjudit in till Rookie Cup ( 2 ggr på hösten och två ggr på våren )
• Bjudit in till Motionsserie ( 2 ggr på hösten och två ggr på våren )
• Bjudit in till DM, som skall spelas på Henån med Torp GoIF, som
medarrangör.
• Påbörjat arbetet med ”Bruttotruppen” till Svenska Cupen. Här
behöver vi få in förslag på aspiranter i truppen från resp. klubb.
Senast 1/11 måste Ni ha nominerat aspiranter till truppen, och
meddelat ungdomsledaren Tony Hansson.
• Deltagit på Badminton Swedens årsmöte på Arlanda.

Planerade aktiviteter hösten 2019/våren 2020:
• Genomföra DM i Henån, där vi också skall dela ut priser till ”Årets
profiler ”
• Genomföra ett antal samträningar med ”Bruttotruppen” till Svenska
Cupen.
• Bjuda in till och genomföra ett ”breddläger” med övernattning i
Mellerud. Max 32 deltagare.
• Tagit beslut om att vänta med satsningar på ungdomar i åldern U13
och U15, som ska få samträning i dubbel och mixed. Pengar från
Idrottslyftet var slut för 2019, så det blir en ny ansökan i januari
2020. Om vi får pengar så startar vi upp så fort som möjligt, och får
vi inga pengar så använder vi egna medel men då blir det i lite
mindre omfattning.
• Bjuda in till och genomföra Skol-DM i februari 2020.
• Utöka samarbetet med granndistrikten Göteborg och Västergötland
för att bl.a. öka kvaliteten på tävlingar.
• Genomföra styrelsemöte för att besluta om aktiviteter enligt
Verksamhetsplanen för 2019/2020.

