Smålands Brottningsförbund

Protokoll nr 358
Styrelsemöte
Med Smålands Brottningsförbund i
Värnamo 2014-04-14

Närvarande:
Torbjörn Crona
Terje Ruud
Kurth-Åke Franzen
Peter Gustafsson
Peter Brandt

§ 1. Mötet öppnas
§ 2. Föredragningslistan öppnas
§ 3. Årsmötesprotokoll justeras
§ 4. Diskussion om ekonomin, ekonomin är god trots att fjolåret gav en förlust på några tusen kronor
§ 5. Rapporter: Peter Gustafsson var på föreläsning och årsmöte med Smålandsidrotten, 12 april. DM
avgjordes i Ljungby med ett bra arrangemang men lite klent deltagarantal.
§ 6. Skrivelser- Smålandsidrotten bjuder in till en SDF-konferens i Växjö men det ligger samtidigt som Soft
Touch Open och årsmötet. Vi skickar ingen därför.
§ 7. Smålandscupen nästa år blir enligt följande:
Nästa års tävlingar 25 oktober Huskvarna, 29 November Värnamo, 17 Januari Ljungby, 21 Mars BK Enig. Dm
2015 arrangeras av BK enig den 31:a Januari
§ 8. DM arrangör 2016 sökes, är vakant nu, borde bli någon klubb från Ostkusten om vi följer turordningen.
§ 9. Svenska BF årsmöte i Göteborg. Kurth-Åke Franzen representerar Småland. Efter lång diskussion om
olika kandidaters för och nackdelar beslutades att Kurt-Åke Franzen som representerar Småland får hantera
rösterna från Småland efter eget omdöme eftersom det handlar om så många poster. Hur han agerar kan då
bero på tidigare röstningsresultat. De klubbar som skickar egna representanter hanterar sin röst själva.
§ 10. Se punkt 5 avhandlades där.
§ 11. Efter diskussion är ståndpunkten från Smålands Bf att det är rimligt att vi följer det SBF beslutat men
det är upp till klubbarna och deras ansvar att licensiera brottarna.
§ 12. Årsmöte 21/3 2015 i samband med sista Smålandsserien
§ 13. Sommarkonferens i Gränna, tränare förslag Jalmar och Jenny samma villkor som förra året. Kurth- Åke
undersöker alternativ. Föreläsare, förslag vi funderar vidare över om vi skall ha föreläsare eller annan
aktivitet. Kurt-Åke undersöker möjligheter att få bidrag för Nya/behålla ledare gärna ungdomar

§ 14. Nästa styrelsmöte bli i andra hälften av Maj, där planeras Grännalägret klart. Kurth-Åke återkommer
med datum. Diskussion kring vilka uppgifter skall ligga kvar på Leif Strandberg som avgått ur styrelsen.
Kurth-Åke undersöker vad Leif Strandberg är intresserad att fortsätta med. Förslag: att hjälpa till med

organisation kring Grännalägret och årsberättelse. Leif ska även göra kalendern och tillsvidare även

“Smålands BFs kansli”
§ 15. Mötet avslutas.

Justeras

Vid protokollet

______________________
Kurth-Åke Franzen

________________
Peter Brandt

