2018-08-21

Mötesprotokoll VBTF Styrelsemöte
Plats: Telefonmöte (skype).
Datum: 21 augusti 2018
Närvarande: Andreas Wirén, Hans Sundberg, Wiktor Larsson, John Åkesson, Daniel
Jonasson
Ej närvarande: Per Hagberg, Jan Lindgren,
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.
Möte 21/8: Hans har kontaktat Marit 14/8 och börjat förbereda för utbildningen. Marit
meddelar att 15-16/9 blir för tajt för att hinna ordna utbildningen och behöver
återkoppling angående lämpliga datum för utbildning: Mötet enas om följande förslag
på datum: 20-21 oktober eller 3-4 november.
- Möte 21/8: Domarkonferens 8-9 september i Köping: Deltagare John Åkesson.
- Möte 21/8: Distriktsdomarutbildning planeras in under hösten. Hans kollar med
Mikael om han kan ställa upp igen.
Läger:
Mail från Mikael och Andres angående upplägg för lägerverksamhet i VBTF regi
diskuterades och mötet beslutade att deras förslag på upplägg är bra och att VBTF vill
att Mikael och Anders fortsätter sin lägerverksamhet och även medverkar till att
planera för ytterligare läger med "äldre" ungdomar som ledare. Mikael & Anders har
bokat 16/9 som första lägerdatum.
Sommarlägret i Hööken var mycket lyckat med 20-24 ungdomar. Hööken får mycket
beröm för arrangemanget och VBTF uppmuntrar också till fortsatt lägerverksamhet i
samma anda.
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Ekonomi:
Ekonomisk sammanställning VBTF tom 2018-08-15: Resultatrapport.
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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. Möte 21/8: Inga bra alternativ finns för närvarande
så frågan bordläggs.
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.
Möte 21/8: Beslut enligt ovan togs på planeringsmötet. Wiktor uppdaterar reglerna på
hemsidan.
- Möte 21/8: Regel för byte mellan "egna" lag i serie 5 diskuterades. Beslutades att
inte styra upp detta med specialregler utan man tillåts alltså byta mellan de egna lagen
i samma serie.
- Möte 21/8: Bôrtan har dragit sig ur div 2 och vill spela i distriktsserien. Fråga om de
kan gå direkt in och spela i div 4 eller om de måste spela i div 5 och kvalificera sig
upp till div 4 eller högre. Mötet beslutade att de skall spela div 5 och måste kvalificera
sig från div 5.
- Möte 21/8: Ändring från planeringskonferensen: Ungdomsserien spelas sammandrag
3, 4, 5 & 6. Olle ordnar med inbjudan.
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. Möte 21/8: Andreas har pratat med SBTF om detta i Maj/Juni men
därefter ingen mer info från SBTF. VBTF skall skriva en aktivitetsplan och målplan
för genomförande av pingiskraft för tjejsatsning inom förbundet men även från de
olika föreningarna. Andreas har efterfrågat ett möte med SBTF för att gå igenom vad
som gäller.
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- 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.
Möte 21/8: Hans kontaktar Ragge för att planera för samordning.
- Medaljer från DM saknas fortfarande, bla för pingisiaden etc. Tomas har dessa och
måste skicka till berörda. Möte 21/8: Mötet beslutar att Andreas beställer nya
medaljer.
- Medaljer till Seriespel div 4 & 5 har inte skickats ut till klubbarna. Tomas har dessa
och måste skickas till berörda. Möte 21/8: Mötet beslutar att Olle beställer nya
medaljer.
- Möte 21/8: VBTF bidrar med bollar till VBTF lägerverksamhet, Hans kollar med
STIGA om de kan sponsra med bollar. Bollar till seriespelet skall respektive
arrangerande förening hålla med.
- Möte 21/8: Hemsidan bör uppdateras map kontaktuppgifter och ansvariga etc. Per
och Jan är ansvariga
- Möte 21/8: VBTF´s officiella mailadress skall användas och det är ordförande som
är ansvarig för att den mailboxen kollas. Andreas kontaktar Jan för
inloggningsuppgifter.

Nästa möte:
Tisdag 16/10 kl 20.00
Vid protokollet: Hans Sundberg
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