Anteckningar styrelsemöte VFF 24 oktober 2011
Närvarande: Maud Willardsson Engström, Fredrik Muncker, Marcus Giertz och Peter Lundmark
Kvibergs Idrottscenter
1 Mötets öppnade
Ordförande förklarade mötet för öppnat och hälsade alla välkomna
2 Val av sekreterare
Peter Lundmark valdes till sekreterare
3 Val av justeringsman
Ordförande tillsammans med sekreterare valdes att justera protokollet
4 Vad händer
Rapport från vad som hänt i discgolf och ultimate, även från de utbildningar som varit i discgolf. Raging
Seagulls DC och Skogshyddan FK har varit iväg på EM för klubblag, Skogshyddan slutade fyra och Seagulls
24:a. Västsverige behöver en liga eller liknande, nystart Västkustligan kanske, för att få igång ultimaten igen.
5 Ekonomi
VFF har fortfarande en bra ekonomi och omsätter ungefär 75 000 per år, utgifterna är fram för allt ersättning
instruktörer och avtal med SFF
6 Skol DM
Peter kontaktar Raging Seagulls för ansvar för Skol DM den 15 november på Lundbystrand. Dessvärre släpper
inte Skolidrottsförbundets Distrikt in skollag utanför sitt eget distrikt och det innebär att Stenungssund och
Alingsås inte är välkomna. Peter kontaktar Svenska Skolidrottsförbundet om det eventuellt kan var till hjälp.
7 Utbildning
VFF kommer att fortsätta sin satsning på utbildning för klubbarna, gör ett nytt försök med mental träning och
erbjuder för discgolfen att arrangera utbildningen i Borås, Marcus ska undersöka med IK Ymer om lämplig dag.
Maud ansvarar totalt.
8 Gemensam träff
Beslutades att bjuda in en representant från respektive klubb till en träff den 5 december med avslutande julbord
för diskussion om hur och vad vi kan göra för att utveckla distriktets klubbar. Discgolfen går fortfarande framåt
men ultimate ligger långt ner i en svacka. Peter ansvarar för bokning av lokal och julbord och gör utskick om tid
och plats.
9 Avslut
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat
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