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Protokoll 2018-01-02
Fört vid sammanträde med FSFs styrelses AU den 2 januari 2018 via GoToMeeting
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 Landslagsbidrag, Fallskärm
Fallskärmsförbundet har inkommit med en ansökan om ekonomiskt bidrag för deltagande i VM, Australien, se bilaga.
AU har tidigare diskuterat former runt landslagsbidraget och hur det ska fördelas. Ett förslag har tagits fram att
landslagsbidrag ska utgå som resebidrag med 3000kr per deltagare för tävling inom Europa och 6000kr per deltagare
utanför Europa. Den exakta formuleringen kommer att fastställas av FSF styrelse.
AU anser att Fallskärms ansökan är bra och att vi har ekonomiskt utrymme att bevilja ett bidrag och fattar därför beslut i
ärendet innan styrelsen har fastställt de exakta formerna runt landlagsbidraget.
beslutades
att Fallskärm beviljas ett resebidrag om 6000kr per tävlande deltagare plus en lagledare för deltagande i VM 2018 i
Australien. Bidraget betalas ut efter redovisning av havda resekostnader, dock kan ett förskott om upp till 100.000kr
beviljas. Bidraget förutsätter att Fallskärmsförbundet själva finansierar deltagandet i VM med motsvarande belopp. Om
detta inte sker halveras resebidraget från FSF.
§6 Arvode Idrottslyftet
Under slutet av 2017 beviljades ett antal föreningar projektbidrag från Idrottslyftet, vilket gjorde att FSF förbrukade hela
den tilldelade summan av RF. Kjell Folkesson arbetade aktivt med att kontakta föreningar som är berättigade till
Idrottslyftet och arbetade tillsammans med dessa föreningar att skapa lämpliga projekt. Kjell hade mandat att själv
godkänna projekt under förutsättning att föreningen var kvalificerad (LOK-redovisning mm) och att projekten låg inom
ramen för vad som tidigare godkänts under 2017.
§7 Ersättning för förlorad arbetsinkomst
Anders har tagit fram ett förslag runt regler för hur FSF ska ersätta förtroendevalda för förlorad arbetsinkomst då de utför
uppdrag för FSF. Detta förslag diskuterades och kommer att presenteras för och beslutas av FSF styrelse.
§8 Idrottsgalan
Alla 16 platser till Idrottsgalan är nu tillsatta. Deltagarna ska samlas i Hotell Globens reception/bar senast 15.30 den 15/1
för att få biljetter.
§9 Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet och tackade för deltagandet.
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Göteborg den 2 januari 2018

Anders Åkvist
Ordförande och protokollförare
Justeras

Jannica Wunge

Heléne Kihlström
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