Orbitibro Discgolf
Protokoll
220202
19.20
Styrelsemöte, digitalt
I. Mötet inleds av Niclas
II. Närvarande: Niclas Sjöberg, Göran Kornestedt, Kristian Johansson, Martin Karlsson,
Erik Möller, Josef Sterner och Ulrik Heedman.
III. Val av justeringsperson: Kristian Johansson
IV. Nya ärende
a) Vi beslöt att fortsätta ha möten i huvudsak digitalt i Pexip på onsdagar i första
hand
b) Bra med att Västgötaturen är igång. Västgötaturen drivs av deltagande banor
och inga mer kringarrangemang behövs förutom att banan är i bra skick, som
den alltid är i Tibro.
c) Bansträckningar diskuterades, speciellt vid större tävlingar där bl.a. korsande
banor inte är att föredra. En kommande bangrupp bör ta in förslag och fundera
på 1:a hand tävlingslayouten.
d) Hur får vi fler ungdomar & damer. Stort steg för nya att gå med med vuxna
män. Bara dam-/ungdomsgrupper kanske ibland på 9-11 korgs rundor på
main-Ånaplan.
e) Tankar om att ha bakluckeloppis med begagnade discar till försäljning/byte
internt- och externt
f) Banansvariga ska utses, men det återkommer vi till
g) Tävlingsansvariga Erik, Ulrik, Martin utsågs/gjordes allmänt kända
h) ob-regler utmed ån vid Smuleberg diskuterades och blir något för bangruppen
att se över, discar ut mot 49:an (tips, kasta inte vid mötande trafik)
i) Möte med kommunen om discar & banan. Josef berättade lite bakgrund.
Josef & Göran tar mötet, tar ett litet förmöte innan informerar övriga om
möjliga tankar och kontaktar kommun

j) Sponsorer till klubben med ingående aktivitet. Möjlighet till att skapa
sponsorpaket diskuterades.
k) Kläder till tävlingsdeltagare eller bara loggan på valfritt klädesplagg.
Martin och Jim ska kolla på GLK om kläder.
l) Resebidrag, anmälningsavgift eller liknande bidrag till deltagare i SM eller
dylikt. Vi återkommer till frågan
m) Fler PDGA tävlingar prel.planerades/pratades om som vi återkommer till senare

V. Övriga frågor: Västgöta touren anordnar en par-tävling i Falköping under annandag
påsk för betalande västgötatourdelatagare. Mer info i tjing.
Josef uttalade gott förtroende och tacksamhet för att föreningen lever vidare.
Och Göran tackade för att alla som tillfrågades ställde upp i denna nygamla styrelse.
Josef redogjorde kort för idrottOnline och önskade lämna över uppgiften. Niclas och
Göran informerar Svante om denna och andra kassörsgöromål och att det blir ett möte
med Josef för överlämning
Göran önskade in uppgifter för styrelsepresentation

VI. Nästa möte: ⅔ k..19.30
VII. Mötets avslutande av Niclas

Sekreterare: Göran Kornestedt

Justerare: Kristian Johansson

