Protokoll

Förbundsstyrelsemöte FS 06-20
Datum:

2020-04-29

Tid:

20.30

Plats:

Teamsmöte

Närvarande:
Pontus Thuresson (PT), Ordförande
Gunnar Wåhlberg (GW), Vice ordförande
Kerstin Hjelm (KH), Ekonomiansvarig
Carina Lagerlöf (CL), Sekreterare
Anders Wiiand (AW/GS), Adjungerad

Jonas Almquist (JA), Ledamot
Carina Forsberg (CF), Ledamot
Anita Dahlerus (AD), Ledamot
Bengt Ydnäs (BY), Ledamot

Dagordning
1. Mötet öppnas
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2. Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll
Att justera protokollet jämte ordförande valdes Anita Dahlerus.
3. Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.
4. Föregående mötesprotokoll
4.1 Protokoll: FS 02-20, FS 03-20, FS 04-20, FS 05-20 Lades till handlingarna.
4.2 AU-protokoll: AU 02-20, AU 03-20, AU 04-20. Lades till handlingarna.
5. Beslut angående prispengar och resebidrag samt om förening som kräver att
få pengar utbetalade till privata kontonummer.
Bakgrund: RF har beslutat att: Utbetalning kan endast göras till din förenings
eget plus- eller bankgiro. Det kan inte vara ett plus- eller bankgiro till en person,
sektion eller kommun. Utbetalning kan inte heller göras till vanligt konto.
Riksidrottsförbundet kontrollerar att angivet giro står tecknat i föreningens
namn så som det anges i vårt föreningsregister (namnet i detta är det namn
under vilket föreningen har blivit antagen som medlem i respektive
specialidrottsförbund).
Förslag att FS beslutar att även SBF har som bestämmelse att: Utbetalningar kan
endast göras till föreningarnas eget plus-eller bankgiro. Det kan inte vara ett
plus-eller bankgiro till en person, sektion eller kommun. Utbetalning kan inte
heller göras till vanligt bankkonto. Beslut enligt förslag. Kansliet skickar ut
påminnelse till resterande 32 föreningar.
6. Info om att SM-veckan Halmstad är inställd samt hur SBF hanterar öppen- och
damklass skytte?
SM-kommittén föreslår att man ställer in skytteklasserna i sin helhet under
2020. Beslut enligt förslag.
7. Beslut angående förbundsmöte, tid, form, eventuell ort?
Nytt datum för Årsmötet blir 19–20 september i Nässjö. Årsmöteshandlingar
skickas ut 20/5. Budget lyfts ut med anledning av rådande omständigheter och
presenteras vid senare tillfälle.
8. Beslut runt korttidspermittering.
Förslag till förbundsstyrelsen
-Att samtliga kanslipersonal går ner till 80% fr.o.m.1 maj 2020
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-Göra en ansökan till Tillväxtverket, avseende period 1 maj till 31 juli.
Ansvariga att utföra tillkännagivande till Unionen och ansökan till Tillväxtverket
blir personalansvarig och ordförande. Beslut enligt förslag.
9. Skrivelse från Kärnan
Mötet beslutade att pga de rådande omständigheterna godkänna att
prispengarna får tas ut 2021.
10. Skrivelse Sydsvenska Bouleförbundet
FS har tagit del av skrivelsen och delegerar fortsatt hanterande av ärendet till
GS.
11. Boulebanor Nacka strand
Förslag till beslut
… att SBF stöttar AIK BF:s ansökan om anläggningsbidrag
… att SBF:s kansli bistår och bevakar ansökan om anläggningsbidrag
Beslut enligt förslag.
12. Övriga frågor
12.1 Börja planera verksamhet inför kommande år. Kommittéernas arbete.
Kommittérapporter. Mötesordning. Skall FS se över mötesformer, finns det
nya sätt att organisera mötesupplägget?
12.2 Fråga ang. tävlingsverksamhet efter 4/5. All tävlingsverksamhet inställt
tills vidare och SBF följer de bestämmelser som råder enligt FHM, RF samt
Regeringen.
12.3 Nytt hyreskontraktet är klart och påskrivet och gäller från och med 1 april.
13. Nästa styrelsemöte
AU 1/6 kl. 20.30 Teams, FS 13/6 kl. 9.00 Teams.
14. Mötets avslutning
15. Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

…………………………………………..
Carina Lagerlöf, sekreterare
Justeras:

Justeras:

…………………………………………..
Pontus Thuresson, ordförande

…………………………………………..
Anita Dahlerus, justeringsperson
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