Protokoll
Datum:
Tid:
Plats:
Närvarande:

Styrelsemöte
Förbundsstyrelsen
2021-04-07
19:00 – 21:15
Microsoft Teams
Herman Thorell
Rasmus Kling
Jonas Almquist
Lasse Franck
Mattias Thorell
Anders Wiiand

HT
RK
JA
LF
MT
AW

ordförande
vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
GS, adjungerad

Anita Dahlerus
Carina Forsberg
Sofia Asp

AD
CF
SA

ledamot
ledamot
ekonomiansvarig

Frånvarande:

1. Mötets öppnande
HT öppnar mötet 19:00
2. Val av mötessekreterare
Beslut: RK är mötessekreterare för mötet
3. Val av justerare
Beslut: MT justerar protokollet bredvid ordföranden
4. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställs
5. Föregående protokoll
FS 10–21 lades till handlingarna
6. Ekonomi
Inget att rapportera

7. Corona
Fortsatt tävlingsstopp till 3 maj. Träningen har så smått börjat komma
igång utomhus.
RF håller på att arbeta med scenarioplanering inför ett återöppnande av
idrotten i stort.
8. Boule SM 2021
SMK har inkommit med beslutsunderlag och föreslår att besluta att Boule
SM 2021 ställs in. MT presenterar underlaget.
Beslutas att i enlighet med förslaget ställa in Boule SM 2021 i Lindvallen
men att fortsatt hålla det öppet för att arrangera ett alternativt SM i år.
MT presenterar ett förslag på hur ett sådant SM skulle kunna så ut.
Delegerar frågan åt SMK att driva frågan med stöd av TK under ordinarie
former.
HT (ordf.), MT (ordf. SMK) och AW (GS) gör ett officiellt utskick (inklusive
pressutskick) tillsammans med Skistar där beslutet kommuniceras.
OBS: Sekretess gäller fram tills detta har kommunicerats ut.
9. Förbundsmötet
Listan kring föredragande uppdateras av Herman
Minimiscenario kring närvaro gäller om inget drastiskt händer inför
årsmötet. Det innebär att HT, AW, Marie B och presidiet närvarar.
Vi försöker få upp ett möte bredvid för FS om vi behöver diskutera något
enskilt och snabbt.
10. Rapport från andra förbund
10.1 CEP
LF representerar Sverige på kongressen.
Frågan kring miniantal lag för ett EM är ställt.
Kansliet har varit i kontakt med CEP angående internationella
övergångar. Kansliet tar fram en manual för hur vi förutsätter att
detta går till och sedan stämma av det med CEP.
Vi har mottagit en enkät kring huruvida vi tänker skicka lag om
mästerskap/Europacupen blir av. Elitkommittén har svarat.

10.2 FIPJP
VM 2020 är inställt.
10.3 SOK
SOK har årsmöte 20 april. AW närvarar.
11. Kommittéer
11.1 Elitkommittén
Diskussionerna med FK för juniorerna fortskrider och det finns stora
möjligheter att kunna träffa ett avtal med Leo Brood Björk
tillsammans med och Ronny Blom som assisterande FK.
Korta diskussioner kring arvoden till olika FK fördes.
OBS: Sekretess gäller tills ett avtal är påskrivet och detta har
kommunicerats ut.
11.2 Tävlingskommittén
Rapport inskickad
11.3 Ungdomskommittén
Rapport inskickad
12. Utredningar och projekt
12.1 Licensutredningen
Arbetsgrupp tillsatt bestående av: Herman Thorell, Anders Ståhl,
Stefan Kulinder, Bert Nilsson, Doris Lundin.
Arbetet kommer initieras så snart det är möjligt och först och främst
formulera uppdraget.
13. Kansli
Delegerar åt HT att granska och godkänna distriktens stadgeändringar.
I de licenser som kan skrivas ut från SBF-Online ska personnummer bytas
ut mot födelsedatum (utan de fyra sista siffrorna). Kön behöver dock inte
finnas med.
Frågan kring vad som gäller för föreningar som inte betalar
medlemsavgiften har inkommit. Kan man vara vilande ett år och sedan
återfå medlemskapet eller får man en skuld till SBF? Beslutar att delegera
åt AW att höra med RF hur andra förbund gör och hur deras stadgar är
formulerade.

AW meddelar hur kansliet planerar sin semester.
14. Antidoping
Inget att rapportera
15. Jämställdhetsarbete
FS genomför jämställdhetsarbetet via plattformen 50/50 som är en
utbildning i sex delar efter årsmötet.
16. Övriga frågor
Uppmärksammas att Johan Nilsson och Herman Thorell genomförde en
mycket lyckad presentation av de nya reglerna med över 120 närvarande
åhörare live.
14/4 börjar nya regelboken och de nya TB att gälla.
17. Nästa möte
Vid behov inför förbundsmötet. I annat fall konstituerande möte efter
förbundsmötet.
8–9 maj är nästa ordinarie styrelsemöte. Eventuellt fysiskt i Lund.
18. Mötet avslutas
HT avslutar mötet 21:15

Rasmus Kling
Mötessekreterare

Mattias Thorell
Justerare

Herman Thorell
Ordförande

