
Skånes Brottningsjörblind
 

Styrelsemöte i Malmö onsdagen 7 maj 2008 

Närvarande: Bo Petersson, Gerry Olsson, Robert Jeppsson, Kjell Nilsson, Roy 
Persson, Kai Johansson, Kjell Persson, Rosie Liljegardh, Pemilla Tuvestam och 
Walter Nilsson. 

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

§2 
Dagordningen kunde fastställas. 

§3 
Föregående protokoll godkändes. 

§4 
Rapporter 
Gerry rapporterade från Svenska Brottningsförbundets årsmöte i Västerås. Mötet 
hade hållits i positiv anda och det ända negativa är bristen pa sponsorer. 
Skånska Tjejers Märke skall instiftas i Skåne och kommer att räknas from 1994 och 
på samma sätt som Stora Grabbars Märke. 
Pernilla rapporterade från Klippans 75-års jubileum och Kjell rapporterade från Ores 
75-årsjubileum. 

§5 
Inkomna skrivelser. 
IK Sparta har skickat in sanktionsansökan för Gustav Freij Cup med alla kategorier 
på samma dag, kontakt ska tas med IK Sparta och se om vi kan hitta en annan 
lösning. 
Inbjudan till Ljungbyhed och titta på den nya anläggningen för brottargymnasiet 
datumet är den 19 maj och Bosse återkommer med tider. 

§6 
Avsända skrivelser. 
Skåne har återigen kontakta Svenska för att få ett besked om USM. 

§7 
Ekonomi: 
2 klubbar har inte betalt sina avgifter. 
Kjell lämnade en ekonomisk redogörelse. 

§8 
Dam kommitten 
Tjejerna har genomfört ett läger hos IK Sparta och ett 20-tal tjejer var med (tyvärr
 
inga från Norra Skåne).
 
På fredag åkerlO tjejer till Dormagen och försvarar de skånska färgerna.
 
När sen Nordiska Mästerskapen avgörs består den 15-tjejers truppen av 9 st
 
skånskor.
 



Ungdoms kommitten. 
Ny tränare i ungdomskommitten är Jan Pettersson och till hjälp har han Tina Phil.
 

Tävlingskommitten
 
lundaslättens allians godkändes tör seriebrottningen 2008/2009.
 
Serien har utökats med ett lag inför nästa säsong.
 
Svedala SK tilldelas DM tör 2009.
 

Domar och tävlingssekreterar kommitten 
Sune Malmgren, Pernilla Tuvestam och Daniel Nilsson kommer att ingå i kommitten. 
Kent Stenberg kommer att vara regionsansvarig tör domarna och Daniel Nilsson 
kommer att vara domarnas kontaktman. 

Utbildningskommitten 
Kjell Nilsson har skickat ut förfrågan till olika hotell om priser inför höstens kurser. 

§9 
Utmärkelser 
Saknas tyvärr. 

§10 
Övriga frågor. 
Flera protokoll saknas på hemsidan. Tyvärr har vi haft tekniska problem med dator, 
skrivare och scanner men vi jobbar på att lösa det. 

§11 

Nästa möte kommer att ske den 4 juni i Malmö. 

§12 

Ordförande Bo Petersson avslutade mötet. 

Vid ProtokOl1et.~ . Ordförande..],C?Y..jf!!.(/.!:-
PemiUlT~vestam Bo Petersson 


