Protokoll VBDF 2019-11-13
Närvarande: Erik, Eva-Lotta, Moa (Från 18.30), John, Tobbe, Gustav
1. Mötet öppnat
2. Justerare – Tobbe, Moa
3. Sekreterare – Gustav
4. Föregående protokoll – Med tillägget nedan läggs protokollet till handlingarna.
Gustav kollar 8:e eler 2:a feb med Tellus och Sateliterna om det skulle fungera att ha
utbildning då de ska åka till Storuman för att spela. Då kan vi skicka med både domare och
utbildare.
5. Rapport från utbildningsmöte – Gustav deltog i utbildningsmötet på SBBF den 18/12. Där fick
alla distrikt rapportera vad de tyckt varit bra och dåligt med Utbildnings 2.0 och centraliserad
utbildning. Sedan ska styrelsen samla ihop den information de fått in och sätta upp åtgärder
för det som rapporteras sp, brister från flera håll.
6. Rapport från BDF-råd – Gustav deltog 12 december i BDF-råd över telefon. Fokus var på den
nya budgeten från RF till SBBF som betyder besparingar på ca 1msek och omfördelning av
pengar då idrottslyftet avslutat och nya projektformer tagits fram från RF. Den 26/1 är nästa
BDF-råd och innan det ska Johan Stark, GS på SBBF och en styrelseledamot ha träffat alla
distrikt för att kunna göra en bedömning av verksamhet innan ny fördelning görs. På
BDF_rådet 26/1 ska fördelning presenteras samt plan för hur SBBF:s kansli planerar att
åtgärda bristerna i utbildningssystemet just nu. Detta för att få motionen som är inskickad till
årsmötet 25 april gällande återtagande av utbildningsadministrationen till BDF:en.
7. Årsmöte- Tisdag 21 April 18.30-20.00 fastställer vi som datum och tid för årsmöte. Moa
bokar lokal för 30 personer på Folkets Hus.
Gustav tar fram bokslut.
Eva-Lotta tar fram en verksamhetsplan som sedan går ut på remiss i styrelsen
Moa tar fram en verksamhetsberättelse och skickar ut på remiss till styrelsen.
Till nästa styrelsemöte 27 februari skall detta vara klart.
8. DM – John kollar om Skellefteå är intresserade av att arrangera DM, Torbjörn kollar om
KFUM Umeå är intresserade och Gustav kollar om Minerva är intresserade. 4, 5 April eller 2,
3 Maj är aktuella datum. Föreningarna kommer med svar och sedan ser vi. Arrangörsbidrag
är 4000kr.
9. VBU Vår – Gustav ska uppdatera hemsidan med matcher när alla är satta.

10. Easy Basket Våren – Fortfarande frågetecken kring Virtus och eventuellt arrangemang i April
Moa ska kolla med Luca.
11. Utvecklingsmötet – Vi bokar ett uppföljningsmöte 27.e Januari 17.00 med middag på
Storgatan 67, Brännbollsyrans kontor för att följa upp det möte vi hade med SISU 1
December. Handlingar har skickats ut från Linda Hjortborg från det mötet.
12. Tävlingsmöte med föreningarna – bokas in torsdag 27/2 kl 19:00 (efter styrelsemötet).
13. Utbildning – Moa kollar med SBBF för utskick för Nivå 1 Domare 8-9 feb i Skellefteå och
Umeå samt Matchledare B i Februari. Evalotta håller koll på utbildning för inlnadet, men
målet är efter säsong. Moa ska skicka till SBBF angående utbildning Nivå 1 tränare i Maj.
Öråns SK efterfrågar en enklare utbildning. Moa skickar ut förfrågan till utvalda tränare som
kan mot 2000kr i ersättning hålla den.
14. Marie-Charlotte har visat intresse för att arrangera 3x3 efter säsongen, ex i Maj. Vi kan stötta
med stöd kring FIBA-systemet.
15. Nästa styrelsemöte 27 februari 17.30 (Genomförs på Folkets Hus i samband med
Tävlingsmöte). Moa bokar Folkets Hus 17-20.
Vid protokollet, Tobbe

