Protokoll möte för VBDF styrelse 2020-03-30
Datum:

Måndag den 30 Mars, 2020

Tid:

17:00

Plats:

Gammlia

Adress:

Vasaplan, Umeå

Deltagare:
Gustav Pettersson
Eric Thomasson

Torbjörn Järvholm
Eva-Lotta Strömsten
John Muthe
Maria Larsson
Moa Dellbro

Styrelsen

gustav@brannbollsyran.com
erikth79@hotmail.com

torbjorn.jarvholm@gmail.com
evalotta.stromsten@gmail.com
john.munthe@gmail.com
marialarsson61@gmail.com
Administratör
moa.dellbro@gmail.com

Protokoll för möte för VBDF-styrelse 30 Mars 2020
1. Mötets Öppnande
2. Val av justerare
Moa Dellbro Torbjörn Järvholm
3. Fastställande av dagordningen – Dagordningen fastställs
4. Coronaviruset
Moa lyfter upp folkhälsomyndighetens rekommendationer på VDBF:s hemsida.
Förutom att all tävlingsverksamhet är inställd kommer även planerade
utbildningar att ställas in under våren. De utbildningar som ställs in kommer att få
nytt datum under hösten.
5. Info från ordförande

Vi har fått utbetalt 25 000kr i verksamhetsersättning, men har inte fått besked
om vad som gäller för hela 2020.
6. Årsmötet – Vi skickar ut handlingar i morgon till årsmötet 18.30 21 April, Moa
gör klart inbjudan. Anmälan senast 19 April. Vi skickar separat skypelänk inför
mötet. Moa bokar lokal. Anna Bång har inlett valberedningens arbete.
SBBF:s årsmöte är flyttat till 28 Augusti. Gustav bokar om sina flygbiljetter.
7. Serieinbjudan – Moa skickar ut en intresseanmälan för VBU 2020-2021. Exakt
serieindelning och upplägg fastställs av den nya VBU-gruppen som såts samman
efter årsmötet. Målet är att upplägget ska vara klart i maj. Intresseanmälan för EBarrangemang 2020-21 så att hallar kan bokas upp tidigt.
8. Moas tjänst – Moas tjänst löper vidare till 30 April. Sedan får nya styrelsen ta
beslut ifall Moa ska fortsätta jobba under maj månad.
9. TB:s domartillsättning – Ingen ersättning utgår efter 31 Mars då det inte längre
finns serier att tillsätta.
10. Utbildningsplanering – Utöver SBBF:s utbildningsplanering vill vi lägga till att två
framskjutna utbildningarna (En matchledare B i Umeå och en Nivå-1 i Skellefteå)
skall genomföras i Augusti/September. Gustav ansvarar för att sätta nytt datum
och kommunicera med Dennis. Ett tillägg är att utbildningen, grund i November
arrangeras i Lycksele eller Storuman.
11. Mötets förklaras som avslutat

