2017-09-26

Mötesprotokoll VBTF Styrelsemöte
Plats: Telefonmöte (skype).
Datum: 25 september 2017
Närvarande: Tomas Andersson, Hans Sundberg, Jan Lindgren, Andreas Wirén, Per
Hagberg, Mattias Nilsson,
(Saknas: Tomas Bergquist, Wiktor Larsson,)
Egna arrangemang.
- DM hålls i Arvika 11-12 november. Begränsning i antal starter med 2 singlar och 1
dubbel per dag och spelare för att inte påverka tidsprogrammet. Samma klasser och
program som föregående år. Thomas undersöker om Stiga kan tillhandahålla bollar till
DM samt även om Stiga kan sponsra med priser till DM.
Hur kan vi få med fler spelare från div 4 & 5 på DM? Förslag är att Olle går ut med
information till lagledare och att anmälan kan göras på seriesammandrag 29/10.
- Tidigare inplanerad Arvikatävling 1/10 blir inställd pga problem med bokning av
idrottshall.
- Minipoolen i Skoghalls BTK blir av som planerat 5/11. Inbjudan skickas ut i början
av oktober.
Utbildning:
- SBTK & CBTK planerar att genomföra en distriktsdomarutbildning v46 (18-19/11)
för alla klubbar i Värmland. Inbjudan skickas ut i början av oktober.
VBTF kan gå in som medarrangör och bekosta lärarkostnad och lokalhyra. Sisu kan
ev. bekosta litteraturkostnad (separat ansökan för varje klubb?)
Två lärare behövs. Mikael Hermansson är tillfrågad som huvudlärare men ej tackat ja
ännu. Andreas Wiren kan ställa upp som hjälplärare. Lokal bör ligga i direkt
anslutning till pingishall för praktiska övningar under utbildningen.
- Tränarutbildning – Steg 1 – utbildning för tränare bör hållas i distriktet (ca 5 år
sedan sist). Förslag helgen v49, 9-10 december (krockar med regionsmästerskap) alt.
mitten februari (tävlingsfri helg). Thomas kontaktar SBTF om vilka utbildare som
finns och när de är tillgängliga. Klubbrepresentanter kollar med intresserade i resp
klubb och skickar info till Hans Sundberg som sammanställer.
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Läger:
- Läger har hållits i Kil och i Karlstad med bra deltagande.
- Önskemål om att spika datum för kommande läger som Mikael och Anders håller
för att kunna planera in tex tjejläger etc. Thomas kontaktar Mikael och kollar detta
- Dålig uppslutning från Värmland på distriktslägret. Försök att förmedla ut till
klubbarna och uppmuntra om deltagande.
Ekonomi:
Ekonomisk sammanställning för VBTF tom 2017-09-22 från ekonomiadministratör
Olle Einarsson:

- Resultatet ser bra ut hittills och prognosen pekar på ett överskott som vi också kan
planera för att använda till tex utbildningar mm.
- Önskemål om att kassör/ekonomiadmin till varje styrelsemöte tar fram en
ekonomisk redovisning samt kontoutdrag för att tydliggöra ekonomin för VBTF.
- Frågan om hur VBTF kan placera sparkapital med bättre avkastning togs på nytt upp
av Olle (från planeringskonferensen). Vi ber Olle återkomma med förslag på hur
förbundets pengar bör placeras.
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Serier:
- Domare vid seriespel: Enligt nya regler för seriespel skall VBTF ta ut
förbundsdomare till nationella seriespelsmatcher i samarbete med resp. arrangerande
klubb. Vi måste få detta att fungera inom förbundet för att klubbarna inte skall få
böter. Förslag att detta hanteras av VBTF domarkommitté med stöd av Thomas.
- Ungdomsserierna skall börja i november. Tomas meddelar Olle.
Övrigt
- Andreas Wiren är samordnare för ansökan om bidrag från "pingiskraft" för VBTF´s
räkning. Syfte att få fler tjejer att spela pingis i Värmland.
OBS! Vi måste uppdatera hemsidan med nya styrelsen samt ny officiell postadress för
VBTF: Olle Einarsson, Degerbyn, Instuga, 664 92 Värmskog. Tomas uppdaterar
hemsidan.
OBS. Ändra fakturaadress hos våra samarbetspartners för våra läger etc. Thomas
sköter detta löpande.
- Olle har väckt frågan om storhallsbidrag för DM/serie. Beslut tas vid nästa möte, när
berörda föreningar presenterat sina merkostnader för att ta dubbla
arrangemang/hallar.
Nästa möte:
Styrelsemöte måndag 23 Oktober kl. 20.00 – Telefonmöte. Thomas skickar kallelse.

Vid protokollet: Hans Sundberg
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