Protokoll VBDF styrelse 2020-08-17
Närvarande:
Gustav Pettersson, Enar Nordvik på länk, Malin Larsson, Moa Dellbro och Erik Thomasson.
1. Mötets Öppnande
Gustav Pettersson förklarar mötet öppnat.
2. Val av justerare
Malin Larsson väljs till justerare.
3. Fastställande av dagordningen
4. Föregående protokoll
Gustav Pettersson går igenom föregående protokoll.
5. Status Västerbottensserien
Moa Dellbro har skickat ut en intresseförfrågan om deltagande i VBU, där 10 lag
anmält intresse: Coasters 07/08, Storuman (Moa kollar ålder), Tellus F08/04,
Minerva Pojkar 07-08, KFUM Umeå Jupiter P04-06, KFUM Umeå Jupiter P06-08
(de flesta spelare är födda 07/08), Skellefteå P08-09, Skellefteå F06/07-lag,
Skellefteå F08-lag, Skellefteå P07/06 och Skellefteå P08/09-lag.
Moa ska skicka ut en lista på lagen som anmält intresse där sista datum för
anmälan är 31 augusti, samt en förfrågan om deltagande av representant från
varje förening i VBU-grupp.
6. Status samarbete med Mellannorrland
Fem anmälda lag från Västerbotten. Gustav kollar med Nordmaling om det finns
intresse att delta i Mellannorrlands serie. Gustav kollar upp vad som gäller med
domartillsättning.
7. Status Easy Basket-omgångar
KFUM Coasters har anmält intresse för EB-omgång i mars, Satelliterna i december
och Skellefteå i januari. Malin kollar KFUM i februari. Moa gör ett utskick om att
vi söker EB-arrangörer och utskick om deltagare i EB-grupp där det ska beslutas
hur arrangemangen ska se ut.

8. Status Junior NBA
Vi inväntar svar från Henrik Smedberg SBBF om Västerbotten
Basketdistriktsförbund får arrangera jr.NBA. Budget och verksamhetsplan är
framtagen.
9. Utbildningsplanering – Uppdatering
Plan för digitala sekretariatsutbildningar är framtagen där datumen är satta till
8/9, 14/9 och 17/9. Moa skickar ut inbjudan till sekretariatsutbildningarna med
samtliga datum. Vi beslutar att anmälningsavgiften är 100 kr. Sista anmälningsdag
till dagen innan. En förfrågan om intresse för tränarutbildningarna ställs också i
utskicket om sekretariatsutbildningarna.
Gustav har kontakt med Dennis Widerström, SBBF om domarutbildningar. 6/9 är
fastställt datum och inbjudan skickas ut via SBBF. Gustav fastställer höstens
domarutbildningar och ser till att utskick kommer.
Utbildarna för Norrland i tränarutbildningarna är Eva-Lotta Strömsten och Lasse
Mikkelsson samt eventuellt någon ytterligare person. Eva-Lotta har meddelat att
hon inte har möjlighet under hösten att hålla i några tränarutbildningar. En
förfrågan skickas ut i distriktet för att undersöka intresse av att tränarutbildningar
och därefter tas kontakt med SBBF om utbildare samt datum för eventuell
utbildning.
10. Avstämning Inför förbundsmöte SBBF 29 augusti
Handlingar finns på basket.se. Vid frågor kontakt Gustav Pettersson som kommer
vara VBDFs representant vid förbundsmötet.
11. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
12. Nästa möte
Tisdag 29/9 kl. 19:00 sätts som nästa möte.
13. Mötets avslutande
Ordförande
Gustav Pettersson

Vid protokollet
Moa Dellbro

