
Protokoll Orbitibro Discgolf

styrelsemöte, digitalt 220504 20.30

I. Mötet inleds

II. Närvarokontroll:  Niclas Sjöberg, Göran Kornestedt, Kristian Johansson, Martin Karlsson,

och adj. Svante Andrén.

III. Val av justeringsperson: Martin Karlsson

IV. Godkänn protokollet för senaste mötet Ja, förutom Sponsorupplägg som Niclas & Göran

inte gjort, pga av oklart med kommun. Men de jobbar vidare på det

V. Öppna ärenden

● Ekonomisk rapport och medlemsrapport från Svante.

Kassa: 15 500 :-

Medlemmar: 26 st + 6 familjer, men det saknas nog några medlemmar. Vi får efterlysa

dessa i FB-gruppen.

● Saker att göra inför VGT Tibro 14/5.

○ Allmänt vårfix på banan som behöver göras är att måla linjer och stenar i

allmänhet och fixa stenar runt den flyttade korg 4 och ta bort dito DZ.

○ Ytterligare anpassningar, bl.a. hyra Smulebergs gympasal för att få tillgång till

toaletter & vatten, flytta av 14, lösning för 15 (flytt/spotter) för en så stor

turnering, speciellt i år med 5 i grupperna, diskuterades. Åtgärder som till en

del kostar pengar till en turnering vi inte får några inkomster av. Styrelsen

upplevde brist på samarbete med VGT-organisationen och Niclas tar kontakt

med Ulrik för att berätta hur vi funderar och för att höra hur de tänker.

● Damrapport. En digital träff i positiv anda med aktiva damer och Niclas & Göran har

genomförts. Bestämdes att damträning med Elina Rydberg skulle skjutas på till

hösten. Några andra prova-på aktiviteter funderas på innan dess. Men damernar

funder vidare och återkommer. Att spela i damgrupper på veckodiscen på måndagar

uppskattades.

● Möte med kommunen, har legat nere/nerprioriterat av kommun. Överens i stora

drag, saknas dokumenterat. På senaste mötet kom vi överens om att Niclas håller i

kontakten framöver med Mikael Iregren, Enhetschef gata/park, och Göran håller i

kontakten med Mattias Peterson,  Näringslivschef på Tillväxt Tibro.



Nytt möte på gång. Niclas förslag därför att Niclas & Göran tar nästa samtal snarast

med kommun inför framtiden. Även Josef kommer att inbjudas.

● Göran deltagit på ett frukostmöte som kommun anordnade ang. besöksnäringen,

varav vi är en del av. Besöket var gott och handlade mest om att lyssna och visa

intresse.

● Vi har gått med i Föreningspoolen. Göran blir kontaktperson. De har även ett projekt

på gång  om besöksnäring och idrott. Temat känns igen. Mer info senare

● Den snygga klubbtröjan som Martin Karlsson har roddat ihop går nu att beställa på

GLK. GLK som även sponsrade tröjan med gratis tryck av vår klubblogga (ca. 50:-)

I gengäld fick dom sin logga på ryggen. Några har beställt tröjan.

● Egen tävling. Upplägg, datum 6/8, Skaraborgsmästerskap. Nästa möte kommer att

handla om detta och blir  fysiskt i Föreningspoolens lokal. Nicklas återkommer om

datum.

● Lovaktiviteter funderar vi vidare på. Två har anmält sig för att möjligt hålla i en

sommaraktivitet, vilket är för lite. Vi funderar vidare och avvaktar den officiella frågan

från kommun.

VI. Nytt ärende

a) Vi funder på nya banor, bortanför bana 10, i stadsparken. Niclas tar kontakt med

Mikael Iregren, Enhetschef gata/park, och hör efter om möjligheterna.

b) Fundering på beslut om hur vi hanterar mindre inköp. Ordförande och kassör var för

sig till ett visst belopp eller på annat sätt? Vi avvaktar och inväntar budget från kassör.

Mötet avslutades.

Sekreterare Justerare

Göran Kornestedt Martin Karlsson


