Protokoll
Gävle-Dala Curlingförbund
Vice Ordförande

Sammanträdesdatum

Peter Ahlberg
2012-11-26
Vid protokollet

Utskriftsdatum

Lena Olofsson

2012-11-26

Ärende

Styrelsemöte nr.3 (2012/13)
Närvarande:
Lena Olofsson via telefon

Frånvarande:
Lars Nordström

Carl-Erik Tägtström via telefon
Anna Cervin via telefon
Peter Ahlberg
Göran Backlund via telefon
Lennart Karlsson
Helena Hermelin
Hans Nyman via telefon

Mötets öppnande
§1
Vice Ordförande Peter Ahlberg hälsade välkommen och förklarade mötet
öppnat.
Dagordning
§2
Den föreslagna dagordningen godkändes.
Föregående protokoll
§3
Föregående protokoll godkändes.
Rapporter
§4
-

Lasse är på bättringsvägen. Ev. hemgång idag!

Tävlingar/aktiviteter
§5
- Checka av med styrelsen innan publicering av spelschema mm.
- I tävlingsprotokollen ska alla spelare anges. Om man är reserv i ett lag ska
det anges med ”R” på protokollet.
- Man får vara sju stycken i ett Curling-lag.
- Varje omgång ska anges med poäng i protokollet.
- Sammandrag div. 2 i Malung har flyttats till Leksand (16-17/2)
- Sammandraget i div. 4 i Malung och Ljusdal flyttas till lördag ( för lag
spelande i Malung) resp. söndag (lag i Ljusdal) samma helg.
- Ang. avancemang från div 4 till div 3 och från div 3 till div 2:
Ettan, tvåan i respektive div. direkt upp, trean-fyran slåss om den sista
platsen.
- Göran vill ha en extra person med i tävlingskommittén. Förslag: Lennart.
- Diskussion i maj ang. successionsordning på lag upp-ner i div vid uppstådda
vakanser.
-

Juniorserien: Fyra lag i Borlänge, ev. fem lag i Falun nästa gång.
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-

-

Sex lag anmälda till DM. Karaktären är att enbart de som vill kvala till SM
deltar och är beredda på att spela SM och detta tyckte majoritet av styrelsen
är av godo.
Klubben spelar sig till plats i SM. Klubben kan skicka vilket lag som helst.
Det ska finnas tydliga direktiv innan tävling vad som gäller.

-

Administrationsproblem vid uppdatering av tabellen.
För att nå tabellen: xxx
Användarnamn: tavling
Lösenord: gdcurling532

-

Jubileumsfest i CK Granit hösten 2013.

-

SM-veckan i Falun in i GD styrelsearbete. Peter återkommer om formerna.
Klubbarna ser gärna att direkta förfrågningar om funktionärsbehov kommer
ut.

Övriga frågor
-

Distriktsdomarkurs, inställd
Peter och Helena ordnar uppmuntran till Lasse!
Frågor att ta upp på distriktskonferensen:
Bredd-tänk i curling
Värdegrundsfrågor

Nästa möte
§8
Telefonmöte kl. 17,00, Tisdag den 18 dec.2012

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

Vid protokollet

Justeras

Peter Ahlberg

Lena Olofsson

Peter Ahlberg
Vice Ordförande

Lena Olofsson
Sekreterare
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