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Mötets öppnande
§1
Ordförande Lars Nordström hälsade välkommen till Falun, Lugnets Sportcenter,
och förklarade mötet öppnat. I samband med det avtackades Anders
Sigmundsson för lång och trogen tjänst i Gävle Dala Curlingförbund. Anders
avtackades med fika, present och applåder.
Dagordning
§2
Den föreslagna dagordningen godkändes.

Föregående protokoll
§3
Godkännes och lägges till handlingarna.

Styrelsearbetet
§4
- Leif har avgått ur styrelsen av personliga skäl. Göran Backlund tar hans
ordinarie plats i styrelsen.
-

Hans Nyman adjungeras som suppleant under ett år.

-

Peter Ahlberg väljs till vice ordförande i GD.

-

Styrelsen beslutar att försöka ha möte var sjätte vecka, det kan dock
förändras under pågående säsong.
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Frågor från årsmötet
§5
- Juniorserie. Peter föreslår att en juniorserie i GD ska spelas på
vardagskvällar. Peter och Calle jobbar vidare med frågan till nästa möte.
De kontaktar ungdomsansvariga i övriga klubbar, (Monika Mabergs, Malung,
Björn Ohlsson, Ljusdal, Jonas Byman CK Granit) för att involvera dem.
Ev. kan en skipperutbildning för juniorer ske i samband med något sammandrag.
-

Damläger i Malung blir den 1-2 oktober. Anna, Monika och Lena jobbar
vidare med detta.

-

Årsmötet framlade önskemål om en ny form av verksamhetsberättelse inför
nästa år. Lena vill gärna att de som har någon bra mall på
verksamhetsberättelse skickar den till henne under året.

-

Domarkurs blir det i Falun den 22 oktober. Datum skrivs in i
tävlingsprogrammet. Lena skriver en inbjudan.

-

Lars kollar upp vilka som har giltig domarlicens när kansliet öppnar igen.

-

Instruktörs- och ledarutbildning kan vi inte erbjuda inom distriktet. Vi
hänvisar till centrala utbildningar för detta.

-

Skipperutbildning måste ske på lokal nivå. Vi bollar frågan vidare ut i
klubbarna.

-

Curlingmaterial digitalt är ett önskemål från årsmötet. Vår känsla är att det
finns mycket lite material digitalt. Alla hjälps åt att hålla ögon och öron
öppna om vi stöter på detta någonstans ute i CurlingSverige. Den som
representerar GD på konventet tar även upp frågan där.

-

DM-statusen ska höjas men frågan är hur. I dagsläget betalas prispengar ut
till lag 1-3 på prispallen. Ett sätt kan vara att inte dela prispengar om man
inte spelar om vinst resp. 3-4-plats. Vi avvaktar med frågan.

-

Hemsidan bör förnyas. Johan är tillgänglig tror vi. Lars kollar upp detta.
Vi vill ha en rubrik där juniorverksamheten kan få in nyheter.
Länkar till resp. klubbs karta bör också finnas på GD hemsida.
Lars ber Johan ordna detta.

-

Curlingens dag är den 15-16 oktober. Eftersom inte alla klubbar har is då så
beslutar vi att klubbarna själva bestämmer hur de ska göra för att
uppmärksamma dagen. Det finns ett bidrag från distriktet att kvittera ut efter
att man haft någon aktivitet i klubben i detta syfte.

Tävlingsverksamhet
§6
- Tävlingsprogrammet ska distribueras i slutet av september.
Göran och Anna är tävlingsansvariga. De begär in lagnamn från klubbarna
snarast.
-

Ambitionen är också att varje klubb anger kontaktpersoner för lagen.
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Monika Mabergs erbjuder sig att skapa en excelfil där lagen samt namn på
lagmedlemmar anges.
-

Helena berättar om en annorlunda spelform som kan vara ett sätt att få snurr
på klubbspel. Vi beslutar att vi skapar en idébank på GD hemsida där vi kan
lägga ut denna och liknande idéer.

Inför SCF:s årsmöte och konvent
§7
- Konvent och årsmöte blir den 3- september 2010, på Arlanda Hotellstad.
Lars representerar GD. En plats till finns. Vi funderar över vem som kan åka
och hör av oss till Lars i frågan.
Övriga frågor
§8
- Lars berättar om planerna på en ny/nyrenoverad curlinghall i Falun.
- Peter uppmanar alla att propagera för att göra avslutningsfesten i mars till ett
jippo för
alla i klubbarna, inte bara de som spelar div. 2-4.
Nästa möte
§9
Torsdag den 22 september kl. 18.00 vid Lugnets Sportcenter, Falun.

Avslutning
§ 10
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

-----------------------------Lena Olofsson
Sekreterare

-----------------------------Lars Nordström
Ordförande
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