Protokoll
Gävle-Dala Curlingförbund
Ordförande

Sammanträdesdatum

Lars Nordström

2011-09-22

Vid protokollet

Utskriftsdatum

Lena Olofsson

2011-09-23

Ärende

Styrelsemöte nr.3 (2011/12)
Närvarande:
Lars Nordström
Lena Olofsson
Carl-Erik Tägtström
Göran Backlund
Anna Cervin
Peter Ahlberg
Helena Hermelin

Frånvarande:
Lennart Karlsson
Hans Nyman
Övriga deltagare
Monika Mabergs

Mötets öppnande
§1
Ordförande Lars Nordström hälsade välkommen till Falun, Lugnets Sportcenter,
och förklarade mötet öppnat.

Dagordning
§2
Den föreslagna dagordningen godkändes.

Föregående protokoll
§3
Godkännes och lägges till handlingarna.

Rapporter
§4
Årsmötet/ konventet
- Alla dokument från årsmötet/konventet finns på Curling.se
-

Lars rapporterar att SM och DM diskuterades. Förändringar kring detta kan
komma framöver.

Tävlingar/aktiviteter
§5
Tävlingskalendern
- Inga synpunkter har inkommit på föreslagna datum.
-

Anna och Monica har gjort grunden för div. 2 och 3 klar.

-

Anmälan ska ske via hemsidan, om den ej fungerar används e-postadressen
som Lars skickar ut till resp. klubb.

-

Klubben ska ansvara för att anmälan blir gjord.

-

Namn ska finnas på laget samt alla medlemmar i laget.
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-

En e-postadress till laget ska finnas med.

-

Göran får i uppdrag att ordna spelschema för div. 4.

-

Sista anmälningsdag dit är 1 nov.

-

Vid nästa styrelsemöte bör vi se hur många lag som är aktuella för div. 4

Juniorserie
- Peter och Calle föredrar ett förslag till juniorserie i länet.
-

De vill ha kontakt och feedback från junioransvariga i länets klubbar.

-

Serien går ut på spel på torsdagskvällar. 4 lag per sammandrag möts.

-

Speltid 17.30-18,40 samt 19,00-20,10 (fyra omgångar). Fika däremellan.

-

Utvärdering efter avslutning.

Damläger
- I dagsläget är 11 stycken anmälda.
-

Deltagare från Ljusdal, Gävle, Falun och Malung.

-

Program skickas ut till anmälda deltagare inom kort.

Domarkurs
- Inga anmälda hittills.
-

Lasse tar upp frågan om domarlicenser med förbundet igen, då deras lista
inte stämmer.

Trivseltävlingar/inbjudningstävlingar
- Alla inbjudningstävlingar i länet bör finnas även på gavledalacurling.com
-

Hans Nyman har anmält en tävlingsfråga till dagordningen, men den
bordlägges till senare möte då han själv kan närvara och föredra den.

Övriga frågor
§8

Mötestider
- Onsdag den 9 nov. kl 18,00 i Falun, Lugnet Sportcenter.
- Onsdag den 14 dec. kl . 18,00 i Falun, Lugnet Sportcenter.

Hemsidan
- Johan fortsätter sköta hemsidan, men med stöd av Anna och Monica i
Malung, samt av övriga styrelsen vid behov.
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Medlemslistor
- Förbundet ska skapa en excelfil på medlemmar i klubbarna, som ska kunna
exporteras direkt till Klubben OnLine. Detta underlättar för de klubbar som
vill använda sig av deras sida.
-

Lasse kontaktar Förbundet för att stöta på så att filen kommer klubbarna
tillhanda.

Curly Tour
- Information om Curly Tour, juniorspel finns på Curling.se

Idrottslyftet år 5
- Idrottlyftet år 5 kan sökas via Idrott OnLine.
Distriktsbidrag
- Varje distrikt får 5000 kr i distriktsbidrag, men om distriktet ansöker om
extra medel kan distriktet få det dubbla.
-

Lasse ansöker om extra medel för Gävle-Dalas räkning.

Nästa möte
§9
Onsdag den 9 november 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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