Protokoll VBDF styrelsemöte 2020-09-29
Närvarande:
Gustav Petersson, Moa Dellbro, Malin Larsson, Maria Larsson, Erik Thomasson, Enar
Nordvik, Erika From, Lucas Enqvist
1. Mötets Öppnande

Gustav Pettersson förklarar mötet öppnat.

2. Val av justerare

Malin Larsson och Enar Nordvik väljs till justerare.

3. Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställs tillägg av två övriga frågor.

4. Föregående protokoll

5. Rapport från VBU-möte och Status för VBU
VBU-gruppen har haft ett första möte. I VBU finns i år en ren flick-serie. VBUgruppen beslutade att höja domararvodet (200 kr för 4x8min, 250 kr för
4x10min).

Det har skett förändringar i grupperna. KFUM Jupiter P06-09 har efter önskemål
bytt till grupp till den lägre. Nysätra har meddelat att de inte får ihop ett lag och
blir tvungna att dra sig ur. Det innebär ett mindre lag i gruppen VBU Mix 1.
Moa gör ett utskick om att matcherna ska sättas under kommande vecka, info
om riktlinjer kring publik samt att spelarna och lagen ska licens-registreras
innan första match.

Dispenser i VBU ska godkännas av VBU-gruppen. Fråga om dispenser skickas till
VBU-gruppen och där tas ett snabbt beslut om ansökan godkänns.
-Fråga om resor till Storuman. Vad gäller generellt?

Alla lag får förhandla vad det gäller matcher och resor. Det är tillåtet att spela
bortamatch på hemmaplan och hemmamatch på bortaplan eller på neutral

plan eller till och med slå ihop matcher och räkna som en. Det ska dock vara
överenskommet av båda lagen.

6. Status samarbete med Mellannorrland

Alla lag som deltar i Mellannorrland ska ha sanktion från oss. Västerbotten har
fyra deltagande lag som har fått sanktion.

VBDF tillsätter domare till matcher som spelas i Västerbotten. VBDF godkänner
även licenserna.

7. Status Easy Basket-omgångar

VBDF har valt att avvakta med att arrangera EB och det kommer inte att
arrangeras något EB under oktober månad. Maja Dahlgren har en förfrågan att
arrangera en EB-omgång för åk 3-4 (födda -10-11). Finns det intresse att
arrangera ett mindre i november kan det inkomma ett förslag med antalet lag
och hall och VBDF kan därefter ta beslut med riktlinjerna Corona. Annars är den
första EB-omgången inplanerad i december och arrangeras av Satelliterna,
Hörnefors.

Planering för 2020/2021:
December: KFUM Satelliterna, Hörnefors
Januari: KFUM Skellefteå
Februari: KFUM Umeå
Mars: KFUM Coasters

8. Status Junior NBA

VBDF får arrangera Junior NBA och kommer att komprimera turneringen och
genomföra den under vårterminen med start i januari. Moa kallar till möte för
planering av upplägg under oktober/november.

9. Utbildningsplanering – Plan efter beslut på årsmötet.

Tre sekretariatsutbildningar har genomförts och ca 30 personer har deltagit. En
utbildningsplan kommer att upprättas inom kort och skickas ut till föreningarna.

10. Rapport från Förbundsmöte 29 augusti
Gustav Petterson informerade från förbundsmötet den 29 augusti. Susanne
Jidesten valdes till ordförande och distriktsförbundens motion kring att anordna
utbildningar till en viss nivå inom det egna distriktet röstades igenom.

11. Övriga frågor
•

•

Domartillsättning: Skellefteå hör av sig till Torbjörn Björnström när de
behöver hjälp med domartillsättningen till matcher i Norrbottensserien
och till Moa för matcher i Västerbottens ungdomsserie.

Div 3: Det har kommit önskemål om en div 3-serie. Moa har skickat ut en
intresseanmälan men inte fått någon återkoppling. Moa kollar upp om
IKSU har lag som är intresserade, även med Magnus Lindblom, BSKT.

12. Nästa möte
10 november kl. 19.00

13. Mötets avslutande
Ordförande:
Gustav Pettersson

Vid protokollet:
Moa Dellbro

