Protokoll styrelsemöte 2 juni 2021
Närvarande: Maria Larsson, Gustav Pettersson, Moa Dellbro, Malin Larsson, Erik Thomasson,
Enar Nordvik, Lucas Enqvist, Kristian Zahr, Dean Carson
1) Öppnande
Maria Larsson förklarar mötet öppnat.
2) Val av justerare
Malin Larsson väljs till justerare.
3) Dagordning
Mötet godkänner dagordningen.
4) Föregående protokoll
Vid föregående möte blev följande personer tilldelade roller som inte närvarade på mötet:
Lucas Enqvist – Easy Basket-ansvarig
Enar Nordvik – Utbildningsansvarig
Lucas Enqvist och Enar Nordvik godkänner sina roller.
Erika From – föreningsutveckling, närvarar inte på mötet och Maria Larsson får i uppdrag att
tillfråga Erika om uppdraget.
5) Aktuella ärenden
- Kontor
Styrelsen beslutar att behålla kontoret. Gustav Pettersson meddelar att vi vill behålla det.
-

Domartillsättare
Torbjörn Björnström har tackat nej till att sköta domartillsättningen inför säsongen
2021/2022. En ny domartillsättare behöver tillsättas och en annons planeras att läggas ut
i augusti.

-

Domararvoden
Styrelsen diskuterar domararvoden inför säsongen 2021/2022. Gustav Pettersson får i
uppdrag att ta fram två olika förslag och detta skickas med agendan till nästa
styrelsesammanträde där beslut om domararvoden för kommande säsong kommer att
ske.

-

Deltagande Norrbotten serie
Maria och Kristian deltog på mötet i Norrbotten där en omröstning gjordes huruvida
ungdomslag från Västerbotten skulle få delta i norrbottensserien. Omröstningen slutade
6-5 till att Västerbotten får spela i norrbottensserie.

-

Valberedning
Manne Sundin har tackat nej till att ingå i valberedningen. Lisa Åström kommer att
kontaktas för att tillfrågas. Sofia Edström föreslås som kandidat till valberedningen.
Maria Larsson kontaktar Sofia.

6) Information och rapporter
- 3x3
Västerbottens BDF kommer under sommaren arrangera, tillsammans med föreningar,
fyra stycken 3x3-turneringar. Inbjudan skickas ut till första turneringen 12-13 juni.
Moa Dellbro tjänst fortsätter således under sommaren som administratör för att
arrangera turneringarna.
-

-

-

Easy Basket
Lucas Enqvist kommer att efter sommaren skicka ut inbjudan till klubbarna för att få
representanter till en arbetsgrupp kring Easy Basket.
VBU
Erik Thomasson kommer sätta igång arbetet kring Västerbottenserien efter sommaren.
Föreningsutveckling
Ej något att rapportera.
Kommunikation
Malin Larsson har gått igenom VBDFs hemsida och påbörjat en uppdatering.
Domare
Gustav Pettersson informerar om att det nu är möjligt att genomföra den praktiska delen
av domarutbildning som påbörjats under majmånad.
Utbildning
Det saknas en ledarutbildare i distriktet. Frågan bordläggs det till nästa möte.

7) Framtida aktiviteter
En ”kick-off” på basketsäsongen 2021/2022 är ett önskemål att ha. Kristian Zahr, Moa
Dellbro, Maria Larsson och Erika From blir en grupp som ska planera för kick-offen.
8) Övriga frågor
9) Nästa möte
Förslag på datum för nästa möte skickas ut av ordförande.
10) Avslutning
Ordförande förklarar mötet avslutat och önskar alla en trevlig sommar!

