Styrelseprotokoll
Konstituerande möte för VBDF styrelse 2021
Säsongen 2021-2022
Deltagare: Maria Larsson, Gustav Pettersson, Moa Dellbro, Malin Larsson, Erik Thomasson,
Kristian Zahr.
1) Mötets öppnande
Efter en presentationsrunda av medverkande styrelsemedlemmar för nyinflyttade
Kristian Zahr, hälsar ordförande Maria Larsson alla välkomna och förklarar mötet
öppnat.
2) Fastställande av dagordning
Mötet fastställer dagordningen.
3) Val av sekreterare för mötet
Moa Dellbro väljs som sekreterare för mötet.
4) Val av justerare (omedelbar justering av protokoll)
Malin Larsson och Erik Thomasson väljs till justerare av protokoll.
a) Konstituering:
a) val av vice ordförande enligt VBDF:s stadgar 3 kap 20 § Sammansättning
Mötet beslutar Gustav Pettersson som vice ordförande.
b) Val av sekreterare enligt VBDF:s stadgar 3 kap 20 § Sammansättning.
Mötet beslutar Moa Dellbro som sekreterare och vid hennes frånvaro Malin Larsson
som sekreterare.
c) Val av kassör enligt VBDF:s stadgar 3 kap 20 § Sammansättning.
Mötet beslutar Gustav Pettersson som kassör.
d) Val av valberedning
Styrelsen har två förslag till valberedningen, Lisa Åström och Manne Sundin.
Ordförande får i uppdrag att kontakta föreslagna kandidater samt ha dialog med
ordförande för valberedningen.
5) Val av andra funktioner:
a) Val av tävlingsansvarig med inriktning Easy Basket
Mötet beslutar Lucas Enqvist som tävlingsansvarig för Easy Basket.
b) Val av tävlingsansvarig med inriktning Västerbottens Ungdomsserie

Mötet beslutar Erik Thomasson som tävlingsansvarig för Västerbottens
Ungdomsserie.
c) Val av domaransvarig.
Mötet beslutar Gustav Pettersson som domaransvarig.
d) Val av utbildningsansvarig.
Mötet beslutar Enar Nordvik som utbildningsansvarig.
e) Val av ansvarig för föreningsutveckling.
Mötet beslutar Erika From som ansvarig för föreningsutveckling.
f) Val av ansvarig för kommunikation.
Mötet beslutar Malin Larsson som ansvarig för kommunikation.
6) Upprättande av fullmakter för förbundsmöte och distriktsmöte.
Styrelsen upprättar fullmakter och förbundsmöte och distriktsmöte när inbjudan
kommer till respektive möte.
7) Rätten att teckna föreningen och attesträtt
Mötet beslutar Ordförande Maria Larsson och kassör Gustav Pettersson berättigade att
teckna föreningen och attesträtt.

8) Övriga frågor
Planerade utbildningar
Inplanerad domarutbildning nivå 1 är den 29 april och det är sju personer anmälda.
Inledande teoretisk del genomförs digitalt och den praktiska delen kommer att
genomförs när restriktionerna tillåter.
Det är även en inplanerad domarutbildning matchledare B med 34 personer
anmälda. Utbildningen delas upp på tre datum, 2 maj, 6 maj och 11 maj. Inledande
teoretisk del genomförs digitalt och den praktiska delen genomförs när
restriktionerna tillåter.
Administratör säsongen 2021-2022
Moa Dellbro förslås fortsätta som administratör för säsongen 2021/2022. Moa
fortsätter gärna i den rollen.
Domartillsättare säsongen 2021-2022
Mötet förslår Moa Dellbro och Torbjörn Björnström till att tillsätta domare för
matcher i distriktet för säsongen 2020-2021. Ordförande får i uppdrag att tillfråga
Torbjörn Björnström om han vill fortsätta som domartillsättare för VBDF säsongen
2021-2022.

Styrelsen beslutar att Moa Dellbro får i uppdrag att tillsätta domare till
ungdomsmatcher i Västerbottens Ungdomsserie.
Kontor säsongen 2021-2022
Mötet bordlägger kontorsfrågan till nästa möte.
Deltagande Norrbottens distriktsserie
Söndag 2 maj kl. 18:00 hålls ett extramöte i Norrbotten där beslut ska tas gällande
om Umeå får delta i Norrbottens distriktsserie på ungdomssidan. Skellefteå tillåts
delta oavsett beslut som tas på mötet.
Maria Larsson och Kristian Zahr kommer att delta på mötet och representera och
framföra VBDF:s ståndpunkt i frågan.
3x3
Intresseanmälan har skickats ut till föreningarna i distriktet för att anordna 3x3
turneringar under sommaren. Umeå BSKT, KFUM Coasters och KFUM Skellefteå har
anmält intresse.
Moa Dellbro får i uppdrag att kontakta SBBF för att gå vidare med anmälan för
nämnda föreningar.
9) Nästa möte
Förslag på datum för nästa möte skickas ut av ordförande.
10) Mötets avslutande.
Maria Larsson tackar och förklarar mötet avslutat.

