Protokoll fört vid BDBF:s styrelsemöte 171002
Närvarande: Thomas Axenbratt, Kjell Berg, Ole Jensen, Anna Järup, Frank Andersson,
Dolf Bergman, Mikael Schön.
§1 Thomas öppnade mötet och hälsade den nya styrelsen välkommen.
§2 Dagordningen godkändes
§3 Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna.
§4 Styrelsen konstituerade sig enl. följande: Kassör: Kjell Berg
Sekreterare. Anna Järup. Webansvarig: Ole Jensen
§5 Ekonomisk rapport. Inget nytt att rapportera.
§6 Verksamheten: DTL: Mikael Schön. TK: Mikael Schön och Ole Jensen. De organiserar
allt praktiskt som har med distriktets tävlingar att göra. Stämmer sen av med ordförande
eftersom styrelsen är ytterst ansvarig. De ska också redigera listan om vad TK har för
uppgifter inom tre veckor och redovisa vid nästa styrelsemöte.
DM-lag diskuterades. TK tar fram inbjudan snarast och senaste anmälningsdag blir
3:e nov. Önskvärt med 12 lag i final men vi får bestämma det när vi vet hur många
lag som deltar.
Tävlingsprogrammet fastställdes.
Klubbträffen har dåligt med representation från klubbarna så eventuellt ställer vi in
den i år och har den vartannat år i stället.
§7 Hemsidan. Ole jobbar med den och den fungerar bra.
§8 Utbildning: TL1-utbildning + genomgång av de nya lagarna 11: nov. Anna, Mikael och
Ole ansvarar för den. Ole skickar ny inbjudan till alla distriktets klubbar.
Ruter och BM-fortbildning ska anordnas 3:e feb 2018. Anna och Mikael ansvarar för
den.
§9 Rapporter: Inga
§10 Övriga frågor: Vi ska genomföra enkäten om hur många brickor som ska spelas på
DM-par. Ska delas ut till klubbarna och svaras på personligen. Frank ansvrar för norra
delen, Ole för östra, Kjell för södra, Anna för UBF och Ljungskile och Dolf för Brastad.
Ole förhandlar med en eventuell sponsor.
Protokollet ska läggas ut på nätet och dago skickas ut till alla före våra möten.
Sylves motion om mix- och vet-lag diskuterades. Belöts att försöka få igång Ligan i
stället
§11 Nästa möte 6/11 kl.14.00 i Uddevalla. Kjell fixar fika.
§12 Thomas tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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