2019-02-13

Protokoll VBTF Styrelsemöte
Plats: Telefonmöte (skype).
Datum: 12 februari 2019
Närvarande: Andreas Wirén, Wiktor Larsson, John Åkesson, Daniel Jonasson, Olle
Einarsson, Jan Lindgren
Ej närvarande: Hans Sundberg, Per Hagberg
Utbildning:
Möte 27/11: Uppskattat 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 1/15: John förbereder och skickar ut inbjudan till utbildning, avgift 100 kr, den
tävlingsfria helgen 16/2.
Möte 12/2: För få intresseanmälningar har kommit in så frågan tas upp till hösten
igen, info läggs ut på hemsidan (klart)
Möte 1/15: Kil har behov av tävlingsledarutbildning, finns något ytterligare behov
från andra föreningar?
Möte 12/2: Daniel har kontaktat förbundet och utbildningar är planerade i maj i
Göteborg och en i augusti i östra Sverige.
Möte 12/2: Förfrågan från SBTF om önskemål om ungdomstränarutbildning,
preliminärt slutet av juni. Info skickas ut till klubbarna (klart).
Läger:
Möte 12/2: Regionsläger 15-17/2. 4 anmälda från Värmland
Mikael har svarat att de kan hålla nästa läger den 2/3 – krockar tyvärr med KBTF
poolen. Janne ber Mikael skicka ut intresseanmälan och frågar om det är möjligt att
arrangera ett ”specialläger” inför SM i slutat av april.
Ekonomi:
Möte 15/1: Ekonomisk rapport för hela året sammanställd av kassören. Olle har tagit
fram underlag inför årsmötet och överlämnat till revisorerna.
Serier:
Ungdomsserie delas i två grupper. Grupp 1 är en ren seriegrupp. Grupp 2 är för
nybörjare och matchprogrammet anpassas efter antal lag som anmäler sig till resp.
sammandrag för att så många som möjligt skall kunna vara med.
Möte 12/2: Ungdomsserie 2: Senaste sammandrag i Björkborn, 9 lag deltog.
Avslutning i Grums alt Värmskog helgen 9-10/3. Olle har ordnat medaljer.
I ungdomsserie 1 deltar 6 lag, ett återbud senaste sammandraget.
Möte 12/2: Div 4-5: spel pågår enligt schema.
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Regionskontakter
Representation från VBTF på förbundsmöten och regionsmöten måste specificeras.
Regionen vill ha ett möte med VBTF angående lägerverksamhet, västsvenska
mästerskapen etc.
Möte 15/1: Hans har varit i kontakt med Ronny & Ragge samplanering för regionen.
De kan tyvärr inte komma till CBTK tävling i mars och undrar om vi har annat datum
att föreslå.
Följande frågor finns bl.a. att diskutera:
 Vad är regionens uppgift ?
 Läger?
 Västsvenska ?
 Sammanslagningar distrikt ?
 Topp 12 ?
Styrelsen fortsätter diskussionen och tar fram förslag till lämplig dag/bemanning.
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. Andreas har efterfrågat ett
möte med SBTF för att gå igenom vad som gäller.
Möte 1/15: Andreas har kontaktat Marit på SBTF, men inte fått någon respons.
Andreas gör ett nytt försök att få information om former, bidrag m.m.
Möte 12/2: Förbundet har svarat att de ska återkomma med kontaktperson – inget
ytterligare info ännu.
Möte 1/15: Lista med gällande mailadresser till alla aktiva föreningar inom förbundet
bör läggas ut på VBTF hemsida. Klart.
Möte 1/15: Frågor om riktlinjer för läger och PM-frågor inför DM tas på
planeringskonferensen.
Möte 1/15: SBTF remiss om ändringar av rösträttsfördelningen på SBTF
förbundsstämma – svarat SBTF att VBTF inte har några synpunker på förslaget.
Möte 12/2: Förbundets har önskemål om att förslaget även tas upp vid distriktens
årsmöten för att belysa frågan ytterligare. Janne skickar med informationen inför
årsmötet till föreningarna (klart).
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Årsmöte
Möte 12/2:
Handlingar finns nu på hemsidan och är skickade till föreningarna.
1.
2.
3.
4.

Kallelse till årsmöte, 19/2, 18.30 – utskickad.
Förbereda verksamhetsberättelse – Janne justerar inkomna kommentarer
Boka lokal för årsmöte, Idrottens hus – Olle har bokat och beställer 15 fika
Andreas har kontaktat valberedning, Ronny har sammanställt och distribuerat
valberedningens förslag
5. Röstlängd och förslag till dagordning utskickad
6. Några förslag till stipendiater har kommit in, påminnelse skickas ut,
avstämning via mail inom styrelsen innan årsmötet.
7. Bokslut läggs till handlingarna på hemsidan
Daniel printar ut verksamhetsberättelse, bokslut, dagordning, röstlängd och tar med
till mötet.

Nästa möte:
Konstituerande möte efter årsmötet, tisdag 19/2.
Vid protokollet: Jan Lindgren

Sida 3 av 3

