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2008-09-24

Styrelsen

Deltagare:
Patric Anderson
Niclas Sundqvist
Andreas Lundén
Anders Sundström
Johan Engvall

Plats och tid:

På Spicy Hot i Västerås, 2008-09-18 Kl. 19:30

1. Ordförande Ankan hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Diskussion och rapport från Ludde om distriktsdomarkursen. Det som togs upp på kursen var:
- Alla vill att någon från styrelsen ska vara nere när det arrangeras cuper och se att allt flyter på som det
ska. Även att det skall vara gransk på cuperna.
- Kontant betalning är också något som eftersträvas på samtliga matcher. Ankan ska ta kontakt med Dana
och begära ett nytt avtal gällande betalningsrutiner.
- Vissa känner sig otrygga på vissa matcher, någon form av matchvärd borde finnas på alla matcher.
Ankan tar även i detta fall kontakt med Dana om vad som kan göras.
- Frågor kring vad det är för försäkringar som gäller och vad det är för ersättningar etc. Ankan tar reda på
så snart som möjligt om vilken försäkring det är som gäller.
- Ludde tog också upp om det fanns intresse för att ha titeln ”Årets VIDK:are”, vilket det finns. Styrelsen
kommer att utse de nominerade och vinnaren.
3. Turneringar: Vi har fått offertförfrågan från Gurkapucken , offert skall ges dock endast på HD, Ankan sköter
offerten.
Beslut togs även att samtliga i styrelsen förutom Ankan kommer att tillstta varsin turnering.
4. Sponsring: Sovabutiken är på gång,inväntar svar. Ankan ska ringa Ångström & Mellgren och se om det blir
fortsatt eller ej.
Bishop Arms kommer vi att tacka ja till om vi får dem.
5. Barcelona: Årsmötet kommer att bli i mitten av maj, fortsättning på frågan kommer ske nästa möte.
6. 5-kamp kommer att hållas i och med mittsäsongsträffen den 29/11-08.
7. Kent Westergren är utsedd och godkänd som länk mellan VIDK och domarna. Inbjudan till ett möte kommer
att skickas ut.
Övriga Frågor
•

Dålig uppslutning på istiderna som var.

•

Ny webmaster blir Johan Engvall

•

Ankan kommer att skicka ut mail om när medlemsavgiften skall vara betalt senast. Slutdatumet blir
31/10-08.

•

Ankan återkommer om tid och plats för nästa möte.
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•

Ankan tackade allaoch förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet
Johan Engvall

