Protokoll
Gävle-Dala Curlingförbund
Ordförande

Sammanträdesdatum

Lars Nordström

2012-10-02

Vid protokollet

Utskriftsdatum

Lena Olofsson

2012-10-02

Ärende

Styrelsemöte nr.1 (2012/13)
Närvarande:
Lars Nordström
Lena Olofsson via telefon
Carl-Erik Tägtström
Anna Cervin
Peter Ahlberg
Göran Backlund
Lennart Karlsson
Helena Hermelin
Hans Nyman

Frånvarande:

Mötets öppnande
§1
Ordförande Lars Nordström hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
Dagordning
§2
Den föreslagna dagordningen godkändes.
Föregående protokoll
§3
Föregående protokoll godkändes.
Rapporter
§4
Årsmöte SCF
- Minska Elitserien med antal lag från 16 till 12 lag under 2013-2014.
- Div.1 lämnas orört.
- För övrig info se protokoll fr. SCF årsmöte.
- Möjlighet för juniorer att spela med i två klubbar ska finnas kvar.
Tävlingar/aktiviteter
§5
- Anmälan till Div. 2 och 3. Ingen riktigt överblick klar just nu.
- Vi förlänger årets anmälan till fredag den 19/10.
- Vi diskuterar layouten på spelschemat. Göran tar bort regler och
tävlingsbestämmelser innan utskick.
- De nya reglerna finns att läsa på hemsidan och på SCF:s hemsida.
- Diskussioner om att senarelägga anmälningsdatum för div.2 och 3 nästa år
med ca 2 veckor.
- Diskussioner om vilka lag som ska ersätta tomma platser nästa år.
- Juniorserien, info ut i mitten på november.
- Distriktsdomarkurs, kostnad 150 kr per deltagare inkl. lunch. ca 15 pers.
Kanon behövs.
- Anmälan senast veckan innan.
- Lena ordnar en inbjudan
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Övriga frågor
§7
EM i Karlstad, budget
- Lars och Lena anmälda via förbundet, som sponsrar. GDCF betalar den sista
natten för Lars och Lena
- Övriga ledamöter får 3 nätter betalt av GDCF.
- Helena betalar ut ersättning mot kvitto senare.
- Rapport till övriga styrelsen efteråt.
Jubileum i Gävle 16-17 mars prel. Datum.
- Mindre tävling, något lag från varje klubb möjligen.
- Uppvaktning från distriktet.
- Tips: starta Juniorfond dit uppvaktande klubbar kan ge bidrag.
Nästa årsmöte
- Eventuellt nästa årsmöte i Tällberg. Malungsgruppen har uppdraget att se
över alternativ och återkomma till styrelsen med info till nästa möte.
Damläger i Malung
- Anmälan ute, några anmälningar har redan kommit in.
- Sista anmälan 8 oktober till Monika Mabergs.

Diskussioner hur vi kan utveckla curlingen i GävleDaladistriktet
Nästa möte
§8
Falun, Lugnet, den 26 november kl. 18,00

Avslutning
§9
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

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

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