
Skånes Brottningsjörbund
 

Styrelsemöte i Malmö onsdagen 7 november 2007 

Närvarande: Bo Petersson, Kjell Nilsson, Ola Sjögren, Gerry Olsson, Robert 
Jeppsson, Kai Johansson, Lennart Larsson, Kjell Nilsson, Rosemarie Liljegardh, 
Pernilla Tuvestam och, Walter Nilsson. 

§1 
Ordförande Bo Petersson hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§2 
Dagordningen kunde fastställas. 

§3 
Föregående protokoll godkändes. 

§4 
Rapporter 
Domarrapport från seriematchen mellan Malmö Tigers och BK Starke, tyvärr uppstod 
ett tumult när en av matcherna gick men man kan inte bestraffa varken brottare eller 
klubb eftersom ingen av dem har gjort något fel. Tråkigt med supportrar som inte kan 
uppföra sig på matcher men det ska inte någon brottare eller klubb lida för. 
Rapporten lägges till handlingarna. Lennart har varit på Idrottsmuseet och hört ett 
jättebra föredrag av Per Carlen. 
Gerry rapporterade från Svenska Brottningsförbundets kick-off. Allt var jättebra och 
styrelsen kändes stabil. 
BK Ore har skickat ett förslag till Svenska Brottningsförbundet avseende 
matchordningen på SM tyvärr gick inte den igenom. 
Au-mötesprotokoll avhandlades 

§5 
Inkomna skrivelser.
 
Skånsk idrottsgala 2008 och Skånes Brottningsförbund har fått två biljetter till galan
 
och representanter från styrelsen kommer att närvara. Vi har fått en inbjudan om
 
frukostmöte på Idrottsmuseet där Thomas Nordahi kommer att föreläsa.
 

§6 
Avsända skrivelser. 
Tyvärr fanns inga. 

§7 
Ekonomi:
 
KN presenterade en saldolista och rapporterade om en tillfredsställande ekonomi
 
Beslut fattades att godkänna kassörens rapport. Kjell har beställt domarsedlar.
 

§8 
Dam kommitten 
Rapport från Björne Cup. Team Skåne skickade 6 stycken brottare och fick följande
 
placeringar: 2 st 2:or, 1 st 3:a, 1 st 4:a. Det var hög klass på tävlingen.
 
Den 1 december har tjejerna sitt andra träningsläger i Team Skånes regi.
 
Skrivelse är skickad till Svenska om ändringar på tjejernas kategorier och viktklasser
 
men vi har inte fått någon respons alls.
 



Mälarcupen har hög klass på tjejbrottningen och en skrivelse är skickad till Svenska 
om varför inte tjejerna har en landslagstrupps som deltager tyvärr har vi inte fått 
något svar här heller. 

Ungdoms kommitten. 
Team Skånes andra träningsläger kommer att ske den 1 december i IK Spartas lokal. 
USA vill ha ett besked om vi kommer med en trupp sommaren 2008. Tanken är ett 
utbyte där Skåne åker dit jämna år och där de kommer hit udda år. Styrelsen vill se 
en budget för resan dit men även vad det kostar när de kommer hit. Tanken i utbytet 
är att man betalar resan själv sen får man mat och boende av den amerikanska 
klubben vilket innebär att vi måste göra samma sak när de ska hit. 

Tävlingskommitten 
Ett möte har hållits med Janne Westberg om nästa års DM. Pernilla redogjorde från 
mötet. Vi har skickat en skrivelse till Svenska om regler för fyrstads och har faktiskt 
fått ett muntligt svar från Lasse på förbundet att man har rak upp och ned flyttning 
vilket innebär att man går tillbaka till gruppen man var ifrån början. Det innebär att de 
fyra bästa lagen i Sverige kan ligga på samma halva och aldrig mötas i en final. 
Tyvärr har vi inte fått något svar om vår skrivelse angående Grand Prix tävlingarna. 

Kjell har kollat upp reglerna för Skånsk Lagmästerskap och många synpunkter fanns 
på reglerna. Nytt förslag ska skickas ut på remiss till styrelsemedlemmarna och när 
alla är överens skickas det ut till klubbarna i skåne ettan. 

Domar och tävlingssekreterar kommitten 
Utvecklingen av de nya domarna är jättepositiv. Domaren till Björne Cup var 
strålande. Rapporterna från Domare och Tävlingssekreterare funkar jättebra i Skåne. 

Utbildningskommitten 
Steg 1 gäller alla i klubben. Första utbildningen av Steg 1 kommer att ske i Eslöv 
under december månad. 

§9 
Utmärkelser 
Tyvärr fanns inget. 

§10 
Övriga frågor. 
Kategorierna finns inte med i årets kalender. Vi kommer att lägga in dem på 
hemsidan så alla kan hitta dem. 
Fana 100 x 150 cm med vit botten kommer att kosta ca 2000:- exkl moms. 
Till Em i Tammerfors vi ska försöka ordna en resa dit. 

§11 

Nästa möte kommer att ske den 7 december 2007 i Svedala information kommer att 
skickas ut med fler detaljer. 

§12 

Ordförande Bo Petersson avslutade mötet. 
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Pernillcihuvestam Bo Petersson 


