Protokoll VBDF styrelsemöte 23 mars 2021
Närvarande: Gustav Pettersson, Moa Dellbro, Erik Thomasson, Malin Larsson, Maria Larsson,
Erika From, Lucas Enqvist, Sebastian Sandberg.

1. Mötets Öppnande
2. Val av justerare

Malin Larsson väljs som justerare.
3. Fastställande av dagordningen
4. Föregående protokoll
5. Frågor inför årsmötet
•

En inbjudan till årsmöte 15 april har skickats ut till föreningarna. Anmälan
är öppen till och med 14 april. Motioner kan skickas in innan 9 april.

•

Styrelsen fastställer Verksamhetsberättelsen.

•

Styrelsen fastställer Verksamhetsplan. Tillägg om den gångna säsongen
skrivs. En säsong som i stort präglats av restriktioner i och med Covid-19.
Styrelsen diskuterar idéer på hur vi kan kicka i gång kommande säsong.
Förslag på att bjuda in SBBF i introföreläsning samt ett förslag på att prova
på 3 x 3 – spel.

6. Senaste uppdateringarna gällande restriktioner för covid-19
Moa skickar ut att VBU är avslutad och tackar för säsongen 2020/2021.
Information om en eventuell återbetalning av anmälningsavgiften.
7. Rapport från BDF-råd 2021-03-18

VBDF tappar 25 000 kr från SBBF. Styrelsen diskuterar nya intäktsvägar. Frågan
ska diskuteras på årsmötet.
8. 3 x 3 -sommaren 2021
Gustav berättar om SBBFs stora projekt och satsning på 3 x 3 2021.
Informationsmöte kommer hållas torsdag 25 mars. Erik deltar på det mötet.
9. Utbildning – status
Svårt att genomföra domarutbildningar när det inte går att göra den
praktiska/fysiska delen. Förslag på att påbörja den digitala utbildningen med att
göra den teoretiska delen (det som går att genomföra utifrån vad restriktionerna
tillåter). Praktikdelen genomförs sedan så fort restriktionerna tillåter. Moa skickar
ut intresseanmälan för matchledare B och nivå 1 domare med datumen 20 april
och 29 april.
Styrelsen beslutar att kostnaderna för dessa utbildningar ska vara 500 kr
matchledare B och 1000 kr för nivå 1 domare.
10. Övriga frågor
Norrbotten ska snart ha sitt vårmöte för kommande säsongs seriespel. Moa
skickar en förfrågan till Norrbottens BDF om när vårmötet är, samt förfrågan om
ett möte innan det där VBDF kan föra fram sin syn på saken och intresse på att få
delta igen.
11. Nästa möte
Årsmöte 15 april. Utifrån det sätts nästa styrelsemöte.
12. Mötets avslutande
Med vänlig hälsning
Gustav Pettersson, Ordförande VBDF

Telefon:
Mailadress:

073-7758902
gustav @vbdf.nu

