2018-04-10

Mötesprotokoll VBTF Styrelsemöte
Plats: Telefonmöte (skype).
Datum: 10 april 2018
Närvarande: Andreas Wirén, Hans Sundberg, Jan Lindgren, Wiktor Larsson, Per
Hagberg, John Åkesson, Daniel Jonasson
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 16/1 2018: Tomas har pratat med
Marit Brodd Almgren som försöker få fram en utbildare till tränarutbildning 17 eller
18 februari. Tomas gör inbjudan och skickar ut. Möte 10/4: Utbildning planeras till
början September, Andreas tar kontakt med Marit Brodd och planerar utbildningen.
Läger:
Mikael & Anders har bokat följande datum för VBTF läger:
Grupp 1: Läger 7/1 samt 25/2

Grupp 2: Läger 19/11 och 18/2

Möte 16/1 2018: Lägret för grupp 1 som var planerat till 7/1 ställdes in pga för få
anmälda.
Möte 10/4: Även övriga läger under våren har ställts in pga för få deltagare vilket inte
är bra. Frågan är om och hur Mikael och Anders kan och vill fortsätta med
lägerverksamheten under kommande säsong? Det vore väldigt olyckligt om vi inte
kan fortsätta med gemensamma läger då det är en viktig del i att samverka inom
förbundet. Frågan tas upp på planeringsmötet.
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Ekonomi:
Ekonomisk sammanställning VBTF tom 2018-04-05:

Kvarstående fodran på Grums BTK för inköpta bord. Grums BTK håller på att
etablera sig som klubb och att skapa bankgiro etc hos Swedbank men det tar lite tid.
Betalning kommer inom kort lovar Daniel.
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- 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 16/1 2018: Inget bra alternativ finns för
närvarande och frågan skjuts till senare under våren. Möte 10/4 2018: Olle kollar
vidare med alternativa placeringar.
Serier:
- Vilka regler gäller för wo i ungdomsserie och distriktsserie 4 & 5?
VBTF regler hanterar deltagande i serien men hanterar inte avgifter för WO vilket gör
att vi inte kan ta ut avgifter för denna säsong. Mötet beslutar att införa en avgift för
WO till nästa säsong. Förslag 500 kr per sammandrag för div 4 & 5, och 100 kr per
sammandrag för ungdomsserien. VBTF regler för seriesammandrag uppdateras på
hemsidan (Wiktor Larsson). Förslag med förnyade anmälningar till seriespel inför
kommande säsong där man visar en laguppställning inklusive reserver för varje lag
för att kunna anmäla lag till serien – Frågan hanteras på planeringsmötet.
- Nominering av lag från div 4 till serier div 3 måste hanteras under våren. Olle
hanterar detta mot svenska bordtennisförbundet.
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. Möte 16/1 2018: Inget
nytt från Andreas kring detta. SBTF har gått ut att satsningen är igång och att
Värmland är på gång men vi i VBTF har inte fått någon information. Möte 10/4 2018:
Tomas har gjort ansökan och vi i VBTF har ingen info om läget. Andreas driver
frågan vidare.
- Representation från VBTF på förbundsmöten och regionsmöten måste specificeras.
Regionen vill ha ett möte med VBTF angående lägerverksamhet, västsvenska
mästerskapen etc. Tomas kollar med Ronny och Ragge om vi kan planera ett möte i
samband med tex Cejn open i Skövde i början av Mars. Möte 10/4 2018: Inget möte
har hållits än…. vi behöver kontakta Ronny & Ragge för att se hur vi kan samverka.
- Vilka regler gäller för arrangemang av DM?
VBTF står för medaljer och hallhyra och arrangören skall stå för övriga kostnader och
tar även alla intäkter. Flera klubbar har kvittat hallhyran mot de 7% som skall betalas
till VBTF.
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- Betalning till VBTF map 7% av anmälningsavgift för C-tävlingar och uppåt skall
hanteras av respektive arrangör. Skoghall har inte gjort detta för Hammarö PP 2016
och 2017. Skall betalas in retroaktivt. Hans ordnar detta.
- Medaljer från DM saknas fortfarande, bla för pingisiaden etc. Tomas har dessa och
måste skicka till berörda.
- Medaljer till Seriespel div 4 & 5 har inte skickats ut till klubbarna. Tomas har dessa
och måste skickas till berörda.
- Årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse skickas till SBTF – Hans ordnar detta.

Nästa möte:
Planeringsmöte lördag 5 Maj. Andreas skickar kallelse.
I inbjudan till planeringsdagen skall det framgå att alla klubbar har möjlighet att
ansöka om DM

Vid protokollet: Hans Sundberg
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