2019-02-13

Protokoll VBTF Styrelsemöte
Plats: Telefonmöte (skype).
Datum: 2 september 2019
Närvarande:, Elena Bezumova, John Åkesson, Daniel Jonasson, Jan Lindgren,
Andreas Wirén
Ej närvarande: Olle Einarsson, Mikael Malm
Utbildning:
Möte 2/9: Tränarutbildning U1 i Örebro kommer att genomföras och Grums och
Hööken ställde frågan om ekonomiskt stöd för utbildningen från VBTF. Styrelsens
principbeslut är att de utbildningar som är av direkt intresse för VBTF stöttas, t.ex.
förbundsdomarutbildning och utbildningar som arrangeras av distriktet kan ansöka om
bidrag.
Läger:
Möte 2/9: John tar kontakt med Anders och Mikael för att diskutera när möjlighet
finns att dra igång lägerverksamheten för året.
Tävlingar
Möte 2/9:

Region Top-12 i Falköping enligt ordinarie datum.
KBTF-poolen spelas 1/3-2020.

Möte 2/9:

Arvika arrangerar DM, skickar in anmälan till SBTF.

Ekonomi:
Möte 26/3: Till kommande år ta upp frågan om/hur arrangörer av distriktstävlingar
ska betala andel av startavgifter till VBTF.
Möte 26/3: Styrelsen kommer att arbeta vidare kring frågorna om policy om arvode
vid VBTF läger, bidrag till seriesammandrag, tävlingar och övriga läger.
John tar fram ett förslag som styrelsen kan diskutera inför och presentera vid
planeringsmötet.
Serier:
7 lag i div 4, 9 plus ev lag från CBTK i div 5, 2 lag i div 6. Div 6 lagen får avgöra om
de vill spela femman eller kanske ungdomsserien senare.
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Förbunds- och Regionskontakter
Regionen vill ha ett möte med VBTF angående regionens uppgift; lägerverksamhet,
västsvenska mästerskapen, top-12, distriktssammanslagningar etc.
Möte 26/3: Inga fortsatta diskussioner sedan senast, verkar vara mycket svårt att få
till ett möte.
Övrigt
Möte 2/9: Daniel tar fram kalender för året, i första hand distriktets och regionens
arrangemang/tävlingar/läger.
Möte 2/9: Eftersom det ofta kommer frågor om vilka licenskrav som gäller för
deltagande i distriktstävlingar, distriktsserier m.m. tar John fram information och
skickar ut till klubbarna.
Nästa möte:
Tisdag 8/10, kl 20.00.

Vid protokollet: Jan Lindgren
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