Protokoll fört vid möte för organisationskommittén för VM Futsal 2011.
Datum:
2009-12-11
Plats.
Café 019, Örebro
Närvarande: Per-Thomas Örlegård
Leif Järnkvist
Göran Gustavsson
Maria Norberg
Curt Ljungberg
2 teckenspråkstolkar
1. Mötets öppnande
Per-Thomas hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Val av sekreterare
Curt valdes att föra dagens minnesanteckningar.
3. Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes.
4. Föregående minnesanteckningar med uppföljning
a) Logga, brevpapper, hemsidan
Maria och Leif presenterade förslag på logga, som Johan Wallin skissat. Dessa har en bild av
Svampen och en fotboll i färgerna blå och gult.
Undersökning om Svampen är varumärkesskyddat skall göras.
Förbundsledningen för Svenska Dövidrottsförbundet kommer att behandla vilken logga som
kommer att användas. Även Örebro kommun ska få möjlighet att lämna synpunkter.
Maria ska tillfråga Johan om han vill åta sig uppdraget att ta fram affisch. Kontakt med Hans
Rimberg om att använda hans bilder till affischer kommer att göras.
Affischen ska vara godkänd av ICSD innan vi kan använda den.
Samt beslutades det att hemsidan kommer att ha domännamnet deaf-futsal2011.com.
b) Särskilt bankkonto
Christer Hovergren, förbundskassör har svarat att organisationskommittén inte ska ha ett
särskilt bankkonto utan ska använda förbundets bankkonto.
c) Kontakter med ICSD
Brev från ICSD att VM för Futsal ska skes 5-12 november 2011 inte 18-26 november, som vi
bestämt. Gruppen konstaterades att inget datumförslag hade lämnats in av oss.
Per-Thomas får i uppdrag att ta kontakt med kansliet att vidarebefordra önskan att genomföra
VM i Futsal 18-26 november med motiven att priserna för hotell är lägre.
Max antal länder utan kval är 16 damlag och 16 herrlag. Vid fler antal anmälda länder
kommer ICSD att besluta om vilka länder som får kvalspela.
d) Thomas Lentz
Thomas Lentz skulle närvara vid dagens möte med fick förhinder. Leif ska tillfråga honom
om han vill ingå i organisationskommittén.
d) Leif Järnkvist
Inga förändringar.

5. Brainstorming med organisationsstruktur och arbetssätt
Utskott för tävlingar, service, sponsring, events, boende, marknadsföring och mediakontakter
kommer att bildas. Lokala föreningar och RGD/RGH i Örebro kommer att bli involverade.
Fellingsbro FHS kommer att bli tillfrågade att vara med i arrangemanget. En gemensam träff
med berörda föreningar och skolor kommer att kallas i januari/februari.
Angående mediakontakterna ska Göran ta kontakt med Tomas Nordahl. Per-Thomas
kontaktar Thomas Lagergren och Kristoffer Carlsson. Ulrika Nilsson på Auris skall också
kontaktas. Johan Wallin ska kontaktas om webbansvarig för hemsidan.
Göran och Leif kontaktar Scandic Hotell om boendet.
6. Uppvaktningar
a) Landshövding
Per-Thomas kontaktar Arne Lundqvist om uppvaktning hos landshövdingen.
b) Örebro kommun
Avvaktar med uppvaktning tills budgeten för arrangemanget är klart.
7. Organisationskommittén
Fördelning av arbetsutskotten mellan ledamöterna i kommittén bordlägges till nästa möte.
8. Avtal med SDI
Finns ett förslag på avtal mellan SDI och SDI fotboll/futsal för arrangemanget av VM i
Futsal.
Per-Thomas kontaktar SDI angående förslagen avtal. Även om vem som ska stå för de
löpande utgifterna som organisationen har under planering av arrangemanget.
9. Nästa sammanträde
Per-Thomas tar fram förslag på sammanträdesplan och kallar till nästa möte.

Vid minnesanteckningarna:

Ordförande:

Curt Ljungberg

Per-Thomas Örlegård

