Styrelseprotokoll nr 4-2020
Fört vid extra styrelsemöte den 12 mars via Teams.
Protokoll 4/2020 § 49 - 55

Närvarande:
Anders Åkvist
Ann-Sophie Tersmeden
Henry Lindholm
Ulf Höglin
Helena Burholm
Lars-Göran Arvidsson

Ordförande
Vice ordförande
Förbundskassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Kjell Folkesson
Hans Pålsson
Harald Holmström
Anders Jonsson
Bengt Lindgren

Generalsekreterare (GS)
KSAK-M ordförande
Hängflygs ordförande
Modellflygs ordförande
Modellflygs vice ordförande

Frånvarande:
Gunlög Edgren

Ledamot

§49.
Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§50.
Val av mötessekreterare
beslutades att välja Kjell Folkesson till mötessekreterare.
§51.
Val av justeringspersoner att justera protokollet
Mötet beslutade att välja Anders Åkvist och Ann-Sophie Tersmeden till
justeringspersoner.
§52.
Coronaviruset Covid-19
Kjell redogjorde ifrån eftermiddagens extrainsatta RF möte. I det nyss
avslutade mötet med RF kring evenemang så säger den nu gällande lagen att
vi inte får ha möten med fler än 500. Det gäller att vi tar ett samhällsansvar när
vi drabbas av en pandemi och RF bestämmer inte över idrotterna utan var och
en bestämmer.Dock gäller att anställda inom RFSISU skall inte arrangera eller
delta i möten där fler än 25 personer är i samma rum.
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§53.
Förbundsstämman
Beslutades att vi ställer in förbundsstämman och banketten 21 mars. Anders
och Kjell får i uppgift att försöka få ner kostnaderna, men i värsta fall får vi
kostnader upp till 170 000 kr. GS får i uppdrag att meddela anmälda att det är
inställt liksom att publicera det på hemsidan. GS får även i uppdrag att se på
digitala verktyg som vi kan genomföra en stämma via och att vi under
nästkommande vecka beslutar om nytt datum för förbundsstämman.
KSAK-M och SMFF fattar samma beslut om att flytta på deras stämmor 22
mars, redan tidigare idag flyttade Konstflyg på sin. Hängflyg bestämmer dock
att de är så få att de ändå genomför sin stämma som planerat. Hängflyg har
utlyst sin stämma så att man kan vara med både fysiskt och digitalt.
§54.
Nästa styrelsemöte
Kallas till via Teams och preliminärt under nästkommande vecka.
Kommande möten
??? Styrelsemöte
??? Förbundsstämman digitalt
6/4 Styrelsemöte via Teams
4-6/9 Styrelsemöte Åre/Östersund
7-8/11 Riksidrottsforum i Norrköping
§55.
Mötets avslutande
Ordförande Anders Åkvist avslutade mötet och tackade för deltagandet.

Angered 2020-03-12

Anders Åkvist
Ordförande

Kjell Folkesson
Sekreterare

Ann-Sophie Tersmeden
Justeringsperson
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