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Protokoll 2017-12-18
Fört vid sammanträde med FSFs styrelses AU den 18 december 2017 via Skype
Närvarande:
• Anders Åkvist (ordförande)
• Jannica Wunge (vice ordförande)
• Heléne Kihlström (ledamot)
•

Lars Ekstedt (kansli)

§1 Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§2 Val av protokollförare för mötet
beslutades
att välja Anders Åkvist till protokollförare.
§3 Val av justeringspersoner att justera protokollet
beslutades
att välja Jannica Wunge och Heléne Kihlström till justeringspersoner.
§4 Föredragningslistan
beslutades
att godkänna föredragningslistan
§5 Förlorad arbetsinkomst, Kjell Folkesson
Kjell Folkesson har ansökt om kompensation för förlorad arbetsinkomst i samband med RF-möten om Idrottslyftet.
Närvaro på dessa möten är obligatorisk för SF som hanterar Idrottslyftsmedel, och Kjell som ansvarig för Idrottslyftet har
varit mest lämpad att delta för FSF.
beslutades
att godkänna utbetalning av förlorad arbetsinkomst till Kjell. Utbetalningen hanteras av kansliet (Propania AB) och
faktureras FSF.
§6 Arvode Idrottslyftet
Arbetet att administrera Idrottslyftet (granska och godkänna projekt, begära in mer detaljer, granska och godkänna
redovisning av utförda projekt) är en regelbundet återkommande aktivitet under året och något som RF ställer krav på oss
att vi gör. Vi får ekonomiskt bidrag via Idrottslyftet för denna administration. De flesta SF administrerar Idrottslyftet via
kansliet, men FSF har bedömt att Kjell Folkesson är bättre lämpad för denna administration. Den tid som
administrationen tar bör kompenseras, och inte anses vara en del av uppdraget som förtroendevald.
beslutades
att administrationen av Idrottslyftet ska ersättas med ett arvode om 350 kr per avslutat projekt.
§7 Ansökan om ekonomiskt bidrag till VM
SFF har kompletterat ansökan om ekonomiskt bidrag för landslagets deltagande på VM i Australien 2018. Dock beslutar
AU inte om bidrag förrän nästa möte som Anders kommer att kalla till i början av 2018.
§8 Idrottsgalan
Vi har fått några återbud till Idrottsgalan, och personer från reservlistan har bjudits in. För närvarande är 15 av 16 platser
bokade.
§9 Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet och tackade för deltagandet.
Göteborg den 18 december 2017
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Anders Åkvist
Ordförande och protokollförare
Justeras

Jannica Wunge

Heléne Kihlström
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