Forretningsudvalgsmøde DPF

Idrættens Hus
IKC Mødelokale
Hus A 3. sal

Den 10. april 2018 kl. 15:00

Deltagere:

Lars Friis, Robert Kristiansen, Mette Ryberg Pedersen, Pernille Toft

Referat
1.

Nyt fra Sekretariat og Formand
Pernille informerede om sekretariatets nuværende opgaver.
Medlemstallene er blevet offentliggjort af DIF og DGI, og i Petanqueforbundet er der i 2017
registreret 3218 medlemmer.
Lars har lavet video-nyhedsbrev til Facebook. Det er en god form, som vi vil fortsætte med.
Lars har besvaret spørgeskema fra IKC

2.

Økonomi ved Mette
Mette sørger for MasterCard til Kenneth.
Finansrapporten er modtaget i dag. Mette udarbejder likviditetsbudget.
Bege dele udsendes til bestyrelsen snarest.
Der har været afholdt Ekstern og Intern revision. Begge møder gik godt.

3.

Ny kasserer
Mette har lavet beskrivelse af kassererens opgaver. Oplægget sendes til bestyrelsen.

4.

Hovedsponsor
Mette har lavet et oplæg til sponsoraftaler. Oplægget sendes til bestyrelsen.
Mette informerede om forhandlinger med firma, er gerne vil lave artikel på vortes hjemmeside.
Mette kontakter firmaet med et tilbud.

5.

Ansøgninger om tilskud fra landsholdsspillere- drøftelse
FU drøftede kriterier for godkendelse af tilskud.
Pernille kontakter nogle af de små forbund, for at høre om nogle af dem har arbejdet med
problematikkerne.
Kenneth kontakter kommuner og de lokale klubber med henblik på afklaring af
tilskudsmuligheder. Punktet genoptages senere.

6.

Ny licensstruktur – planlægning af medlemsmøde
Vi afholder møder den 4. og den 6. september i henholdsvis Idrættens Hus og DBU i Tilst.
Deltagere: FU og Kenneth.

7.

DGI-samarbejde/ Bevæg dig for livet evalueringsrapport/dialogseminar 24. april
Lars deltager

8.

DIF-årsmøde 5. maj
Robert deltager.

9.

Proces for udbetaling af præmier.
Foto af præmiechecks med relevant information om vindere og beløb sendes til kassereren, der
derefter sørger for udbetalingen.

10. Retningslinjer for brug af DPF Logo
Klubberne gives principielt tilladelse til at benytte DPF logoet på deres spillertøj.

Logoet må ikke ændres og skal være i farven hvid, sort eller rød.
Forretningsudvalget kan inddrage den enkelte klub eller spillers tilladelse, hvis det anses at
logoet misbruges eller bruges uhensigtsmæssigt.
Pernille informerer ansøgerklub.
11. Nyt IT-program – proces.
Pernille arbejder videre med sagen.
12. Ansvarsforhold i forbindelse med udmeldelse/opløsning af klubber.
Emnet blev drøftet. FU er opmærksom på personsammenfald ved fremtidig oprettelse af nye
klubber.
13. Ny protektor for Dansk Petanque Forbund
Lars og Pernille laver en ansøgning til kongehuset
14. Dagsorden Bestyrelsesmøde
Blev gennemgået
15. Evt.
Kommunikation på de sociale medier blev drøftet.

