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Protokoll 9/2011, § 83-94
fört vid telefonsammanträde med SMFF:s styrelse den 8 juni 2011
Närvarande:
Ingela Persson (ordförande), Roland Brebäck (vice ordförande), Robert Sundström (kassör),
Christer Malmesäter (ordf VO Bredd), Patric Holmström (suppleant) samt Jonny Carlén
(sekreterare)
Anmält förhinder:
Rolf Påhlsson (ordf VO Elit), Ulf Höglin, Johan Bjerkander
Adjungerade:
Bengt Lindgren (vice tävlingsledare VM F3K), Bengt-Olof Samuelsson (§90-94).
§ 83 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 84 Val av mötesfunktionärer
Beslutades
att
välja sittande förbundsordförande Ingela Persson till mötesordförande.
att
välja Jonny Carlén till mötessekreterare.
att
välja Roland Brebäck att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

§ 85 Föredragningslista
Beslutades
att
fastställa den föreslagna föredragningslistan med tillägget att § 92 Övriga frågor a)
Matfrågan vid VM F3K, b) Härnösands MFK.

§ 86 Föregående mötesprotokoll
Beslutades
att
bordlägga frågan om godkännande av protokoll 8-2011.

§ 87 Ekonomi
Robert Sundström meddelade att de ekonomiska medlen på bankkontot börjar sina men att
medlemsavgifterna är på väg in.
Beslutades
att
uppdra åt Robert Sundström att framöver skicka ut ekonomisk redovisning inför
mötena.
att
uppmana klubbarna att se över sina uppgifter i IdrottOnline.

§ 88 VM F3K
Ingela Persson meddelade att Ulf Höglin inte ser några problem att få ihop funktionärer.
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Roland Brebäck informerade att Peter Jubel meddelat att han kommer finnas tillgänglig för
support på programvaran.
Beslutades
att
uppdra åt Roland Brebäck att anlita Magnus Östling för att trycka sponsorskyltar.
att
uppdra åt Rolf Pålsson att lägga ut sponsorlogos och information om vad sponsorerna
bidragit med på webbsidan för VM i F3K.
Roland Brebäck efterfrågade hjälp den 28-30 juni för att på plats sätta upp vägskyltar och tält
mm.

§ 89 Medlemsregistrering
Bengt Lindgren meddelade att viss medlemsregistrering gjorts för de klubbar som skickat in
korrekt Excel-ark med uppgifter.
Beslutades
att
uppdra åt Robert Sundström att kontakta de klubbar som ej skickat in rätt uppgifter.

§ 90 Status för medlemskorten
Jonny Carlén meddelade att etikettutskriften krånglat en del men att problemen bör vara lösta
nu. Förutsatt att det är 1 500 kort kvar att skriva ut bör dessa vara utskickade före nästa
veckas utgång.

§ 91 Arbetsbeskrivning för kansliet
Beslutades
att
uppdra åt Ingela Persson att tillsammans med Bengt Lindgren ta fram en
arbetsbeskrivning för kansliet.

§ 92 Övriga frågor
a) Matfrågan vid Vm F3K
Bengt-Olof Samuelsson efterfrågade information om hur många måltider som är anmälda till
VM i F3K.
Beslutades
att
undersöka frågan närmare och därefter hålla ett nytt telefonmöte den 10 juni klockan
19:30.
b) Härnösands MFK
Diskuterades klubbens återanslutning.
Beslutades
att
uppdra åt Ingela Persson och Robert Sundström att kontakta klubben.

§ 93 Nästa möte
Fredagen den 10 juni klockan 19:30.

SMFF styrelseprotokoll 9/2011

2011-06-08

§ 94 Mötets avslutande
Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade sedan mötet.
………
Falköping den 8 juni 2011

Ingela Persson
Ordförande
Justeras

Roland Brebäck

Jonny Carlén
Sekreterare
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