Orbitibro Discgolf
Protokoll Styrelsemöte 220302
Styrelsemöte, digitalt

I. Mötet inleds av Ordförande Niclas
II. Närvarande: Niclas Sjöberg, Göran Kornestedt, Kristian Johansson, Maja Johansson,
Martin Karlsson, Erik Möller, Ulrik Heedman (punkt I - V (a).
III. Val av justeringsperson: Martin Karlsson
IV. Godkänn protokollet för senaste mötet: Ja, med tillägg enligt V,a (VGT)
V. Öppna ärenden
a) Västgötatouren.
a. Förtydligande/syftningsfel från förra protokollet:
VGT drivs i privat regi, tillsammans med en arbetsgrupp där en
representant per arrangerande bana är med.
b. Marknadsföring av VGT: Ulrik kontaktar Mako om reportage i SLA
och lägger ut VGT-info på Vad händer i Tibro.
b) Bangrupp. Ansvar för skötsel. Tävlingslayout och OB-regler bestäms
tillsammans med tävlingsansvariga. Större ändringar av banan tas av
Styrelsen. Bangruppen består av: Niclas (Ansvarig), Kristian, Peter, Roy,
Sverker, Henrik.
c) Anordna en egen damtävling med bra arrangemang och bra priser.
Ansvarig: Maja (lämpligt datum?) Niclas & Göran (upplägg&sponsring)
Datum: nästa möte
d) Upplägg veckodisc: Vi prövar att 1/vecka ha seedade grupper för att träna
att gå med lika bra spelare (händer på avslutningsrundan i tävlingar) och
att det då blir en damgrupp, vilket vi uppskattat prövat.
Ansvarig: Tävlingsgruppen
Datum: i sommar
e) Återkommande 5-min regelstund, utvecklande för spelare i samband med
lottning av de seedade veckodiscarna. Ansvarig: Niclas

f) Möte med kommunen. Föreningen möter kommunen för att komma
överens om bl.a. banans skötsel och lite annat. Planerat 18/3
Ansvarig: Göran & Josef
g) Vi tittar på klubbkläder att ha vid framförallt tävling.
Martin redovisade första kollen och vi önskade fler alternativ.
Martin & Jim tittar vidare
Ansvarig: Martin & Jim. Datum: nästa möte
h) Tygmärke 10 cm …50 klister/50 kardborre: a’ 20:- / styck till medlem
Ansvarig: Göran Datum: snarast

VI. Nytt ärende
a) Tee vid 14 kan bli en brygga

Ansvarig: Bangruppen

b) Utvärdering lovaktivitet:
5 stycken kom. Framtiden: vi prövar på fler lov som mål?
c) Ej utdelade klubbdiscar. Ingick i medlemskap för ngt år sedan, bör
kompenseras. Vi tittar på en ny klubbdisc som steg 1.
Ansvarig: Niclas kollar intresset på en veckodisc
d) Välkomna nya medlemmar.
Kassör Svante & ordförande Niclas via mail till nya medlemmar och
veckodiscansvarig vid veckodiscen

VII. Nästa möte: 23/3 kl.19.30
VIII. Mötets avslutande av Niclas

vid tangenterna:

Justerare:

Göran Kornestedt

Martin Karlsson

