Protokoll VBDF styrelsemöte 2021-01-12
Närvarande:
Gustav Petersson, Moa Dellbro, Malin Larsson, Maria Larsson, John Munthe, Lucas
Enqvist, Erik Thomasson
1. Mötets Öppnande
Gustav Pettersson förklarar mötet öppnat.
2. Val av justerare
Maria Larsson väljs till justerare.

3. Covid19
Ingen tränings- eller tävlingsverksamhet är igång (förutom lagen i herr- och
damligan). Kommunen har stängt hallarna tom 24 januari, efter det kommer nya
beslut.

4. VBU
Inga lag har meddelat att de velat dra sig ur och inga lag har tillkommit.
Moa och Gustav gör serielottning inom kort och skickar i samband med det ut ett
utskick med matcherna men utan datum och väntar sedan med seriestart till det
att restriktionerna tillåter spel. Ambitionen är att kunna spela så många matcher
som möjligt utifrån vad som är möjligt/genomförbart.
Sista datum för spel är i nuläget 30 april. Vi avvaktar med beslut om sista datum
och låter 30 april stå kvar. Det beror på när vi kommer igång och vi ser
förutsättningarna.

5. Easy Basket
11 lag (6 från Minerva och 5 från KFUM) har anmält intresse om spel utifrån
förslaget som angivits. Moa och Gustav tittar på grupperingar och avvaktar med
spelstart till att restriktionerna tillåter.
Moa kollar med Skellefteå hur de vill göra med upplägg när spel kan komma
igång.

6. JR.NBA
Styrelsen beslutar att flytta fram arrangemanget till hösten och tar upp det och
planerar för det på ett senare styrelsemöte. Moa meddelar Henrik.

7. Utbildning
Gustav sätter upp nya datum för utbildning. En utbildning i Skellefteå släpar och
Gustav kommer med nytt datum senast fredag 15/1.
8. DM
Vi siktar på att kunna arrangera DM vid månadsskiftet april-maj. Frågan om
arrangemang via arrangemangbidraget skickas ut i slutet på februari.
9. Årsmöte
Styrelsen sätter 15 april som datum för årsmöte. Handlingar inför årsmöte
skickas ut en månad innan.

10. Övrigt
VBDF har blivit uppsagda från kontoret 30 juni. Samtliga avtal på kontor på
Umeå Energi Arena blir uppsagda. Det ska göras en omfördelning av platser.

11. Nästa möte
9 februari kl. 19:00

12. Mötets avslutande

Ordförande:
Gustav Pettersson

Vid protokollet:
Moa Dellbro

