2018-11-27

Protokoll VBTF Styrelsemöte
Plats: Telefonmöte (skype).
Datum: 27:e november 2018
Närvarande: Andreas Wirén, Per Hagberg, Wiktor Larsson, John Åkesson, Daniel
Jonasson, Hans Sundberg, Olle Einarsson
Ej närvarande: Jan Lindgren,

Utbildning:
Möte 21/8: Distriktsdomarutbildning planeras in under hösten. Hans kollar med
Mikael om han kan ställa upp igen.
► Möte 16/10: John följer upp med Hans. Intresseanmälan skickas ut till
föreningarna.
Möte 27/11: Ingen kontakt med Mikael än….. Hans fortsätter att kontakta Mikael…
Inventerar behov: Arvika ca 5 st, Värmskog ca 0-1 st, Kristinehamn oklart, Karlstad
oklart, Skoghall oklart, Grums ca 1-2 st. Behov finns så utbildning bör planeras till
Q1 2019.
Möte 27/11: Inget direkt behov av övriga utbildning i nuläget….
Läger:
Möte 16/10: Höstens första läger genomfört den 16/9. Det var tidigt fler anmälningar
än antal platser.
Nästa läger planerat till den 4/11, fler platser denna gång, inbjudan utskickad och
publicerad på hemsida.
Möte 27/11: Oklart när Mikael & Anders planerar nästa läger….. förmodligen på
tävlingsfria helgen i februari. Hans kollar med Mikael.
Möte 27/11: Arvika planerar ev ett läger i mellandagarna eller efter nyår för alla
värmländska klubbar och VBTF sponsrar ekonomiskt lika som för Höökens
sommarläger.
Ekonomi:
► Bidragsansökan till VIF för 2019 måste skickas in under oktober. Olle undersöker.
Möte 27/11: Ansökan är inskickad.
Ekonomisk sammanställning VBTF tom 2018-11-26: Resultatrapport nästa sida.
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Serier:
Möte 27/11: Ungdomsserie startad med två olika grupper. Grupp 1 är en ren
seriegrupp. Grupp 2 är för nybörjare och här kommer man inte att köra en strikt serie
utan kommer att anpassa matchprogrammet efter antal lag som anmäler sig till resp.
sammandrag för att så många som möjligt skall kunna vara med. Ett lyckat upplägg
tycker mötet.
Möte 27/11: Div 5 kommer att delas upp i div 5 & 6 från och med nu baserat på
resultat från tidigare omgångar i västra & östra serien.
Regionskontakter
Representation från VBTF på förbundsmöten och regionsmöten måste specificeras.
Regionen vill ha ett möte med VBTF angående lägerverksamhet, västsvenska
mästerskapen etc.
Möte 27/11: Svårt att hitta personer i styrelsen som kan engagera sig i möten för
samordning. Förslag är att bjuda in till planeringsmöte med Ronny & Ragge i
samband med Stiga Ungdomspoolen i Karlstad som vi tror att de ändå åker till.
Alternativt möte i slutet av säsongen, tex i April-Maj. Hans kontaktar Ronny och
Ragge och stämmer av möjligheten för ett möte….
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. Andreas har
efterfrågat ett möte med SBTF för att gå igenom vad som gäller.
Möte 16/10: SBTF har inte tagit kontakt. Viss verksamhet verkar pågå i Stockholm.
► Andreas gör ett nytt försök att få kontakt med SBTF för att få information.
Möte 27/11: Inget konkret gjort ännu…… Andreas kollar vidare.
Möte 27/11: Lista med gällande mailadresser till alla aktiva föreningar inom förbundet
bör läggas ut på VBTF hemsida.
Möte 27/11: Andreas kontaktar Ronny Olsson om valberedningens arbete. Årsmöte
planeras till vecka 8. Kallelse skall skickas ut en månad innan årsmötet, förbereds på
nästa styrelsemöte 15/1-2019.

Nästa möte:
Tisdag 15/1 kl 20.30.
Vid protokollet: Hans Sundberg
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