2017-11-20

Mötesprotokoll VBTF Styrelsemöte
Plats: Telefonmöte (skype).
Datum: 20 november 2017
Närvarande: Tomas Andersson, Hans Sundberg, Andreas Wirén, Wiktor Larsson,
Jan Lindgren, Mattias Nilsson, (Saknas: Tomas Bergquist, Per Hagberg,)
Egna arrangemang.
- Riks Top 48: Klasserna är inte fullbokade än. 46 pojkar och 31 flickor trots "fri
anmälan" (med rankiggräns). Arrangemanget körs som planerat. Stiga sponsrar
tävlingen 200st bollar samt 30st handduksbehållare.
- DM i Arvika 11-12 november: Bra genomfört arrangemang men med väldigt dåligt
med anmälningar i alla klasser. Flera klubbar hade väldigt få deltagare i
ungdomsklasserna…. varför?. De nya reglerna från SBTF innebär tyvärr
begränsningar i möjlighet att starta i åldersklasser.
Medaljer till DM är väldigt dyra och med felleveranser och utebliven leverans för
vissa klasser….. Förslag är att välja annan leverantör av DM-medaljer i framtiden.
En utvärdering av hur man kan förbättra DM i framtiden behöver göras.
- Minipoolen i Skoghalls BTK: Bra arrangemang för de som deltog men tyvärr få
deltagare. Nästa ungdomstävling är Vinterspelen i Karlstad (önskvärt att inte välja
samma helg som Daloc om möjligt)
Utbildning:
- Distriktsdomarutbildning v46 (18/11) för alla klubbar i Värmland: Mikael
Hermansson gjorde en jättebra insats som lärare och det blev en mycket bra
utbildning!. 30 personer deltog på kursen, 29 skrev provet. Stort behov finns för
ytterligare en utbildning, Andreas Wiren kollar med Mikael Hermansson om
ytterligare utbildning.
- Tränarutbildning – Steg 1 – utbildning för tränare bör hållas i distriktet (ca 5 år
sedan sist). Möte 23/10 beslutar att flytta utbildningen till tävlingsfria helgen i
februari. Tomas kontaktar SBTF om utbildare och gör inbjudan till utbildningen.
Förslag Karlstad som plats för utbildningen. Möte 20/11: Ingen utbildare tillgänglig
än, Tomas kollar vidare.
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Läger:
Mikael & Andreas har bokat följande datum för VBTF läger:
Grupp 1: Läger 7/1 samt 25/2
Grupp 2: Läger 19/11 och 18/2
Lägret för grupp 2 utfört som planerat 19/11 med bra uppslutning och med bra
träningsutveckling hos deltagarna.
Ekonomi:
Ingen ekonomisk sammanställning för VBTF finns inrapporterad för november.
- VBTF kan köpa loss bord till rabatterat pris av Stiga och kan då sälja vidare till
respektive klubbar som visar intresse. Mötet enas om att det är ok att VBTF står som
garant gentemot Stiga och att VBTF gör affären men att samtliga klubbar som köper
bord skall förskottsbetala till VBTF för sin respektive del. Tomas pratar med Olle som
skickar ut fakturor till respektive klubb. Önskvärt att alla betalningar sker inom
räkenskapsåret.
- 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. Möte 20/11: Frågan kvarstår
Serier:
- Schema för ungdomsserien har publicerats på hemsidan. och är uppdelad på två
grupper med start 26/11.
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. Jessica på SBTF gör en
ansökan för tjejträning inom VBTF i samspråk med Andreas Wirén. Önskemålet är att
ansökan görs på 3 år så att det blir kontinuitet i tjejsatsningen.
Andreas påminner om anmälan till Västsvenska Mästerskapen 9-10/12
Nästa möte:
Telefonmöte. Tomas skickar kallelse.
Vid protokollet: Hans Sundberg
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