Styrelseprotokoll nr 6-2020
Fört vid extra styrelsemöte den 6 april via Teams.
Protokoll 6/2020 § 63 - 71
Bilagor tre stycken.
Närvarande:
Anders Åkvist
Ann-Sophie Tersmeden
Helena Burholm
Ulf Höglin
Gunlög Edgren
Lars-Göran Arvidsson

Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Kjell Folkesson
Max Horttanainen

Generalsekreterare (GS)
Ordförande E-sportförbundet och ägare av Rainy Lab

Frånvarande:
Henry Lindholm

Förbundskassör

§63.
Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§64.
Val av mötessekreterare
beslutades att välja Kjell Folkesson till mötessekreterare.
§65.
Val av justeringspersoner att justera protokollet
Mötet beslutade att välja Anders Åkvist och Helena Burholm till
justeringspersoner.
§66.
Per capselum beslut
Omröstning om projektansökan från fallskärm (bilaga 1) har skett via VoteIT
och projektet har godkänts med 50 000 kr i år och preliminärt 50 000 kr nästa
år. Inför nästa år skall första året utvärderas och är det positiva erfarenheter
från år 1 fortsätter vi med år 2.
§67.
Inför förbundsstämman
Vi fortsätter enligt plan med Teams och VoteIT som verktyg för vår digitala
förbundsstämma.
§68.

Kansliärenden
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a. Föreningsärenden
Umeå Ballongklubb har upplöst och då även deras medlemskap i FSF,
se bilaga 2.
b. Svenska rekord
Styrelsen godkände de två svenska rekorden från Svenska
Fallskärmsförbundet enligt bilaga 3.
c. Milou Werth RF SISU lämnar oss som vår idrottskonsulent. Milou
kommer vara utlånad i två år till Svenska Fotbollsförbundet. Ett nytt
system införs där vi får en e-postadress att skicka in önskemål om hjälp
och därmed kan vem som helst i SF idrottskonsulentteamet ta ärendet.
§69.
Nästa styrelsemöte
20/21 april konstituerandemöte. Om Förbundsstämman är klar i tid kör vi
konstituerande möte måndag den 20 april annars blir det tisdag den 21 april.
§70.
Kommande möten
20 eller 21 april Styrelsemöte
14-20/4 Förbundsstämman digitalt
6/4 Styrelsemöte via Teams
4-6/9 Styrelsemöte Åre/Östersund
7-8/11 Riksidrottsforum i Norrköping
§71.
Mötets avslutande
Ordförande Anders Åkvist avslutade mötet och tackade för deltagandet.

Angered 2020-04-06

Anders Åkvist
Ordförande

Kjell Folkesson
Sekreterare

Helena Burholm
Justeringsperson
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