Smålands Brottningsförbund

Protokoll nr 364b
Styrelsemöte
Med Smålands
Brottningsförbund i
Värnamo 2015-04-15

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

Föredragningslista
1. Sammanträdet öppnas av ordförande
2. Föredragningslistan gicks igenom
3. Konstituering, styrelsen konstituerades ( se protokoll 364b)
4. Justering av föregående protokoll, årsmötesprotokollet skall justeras av Lina Gustafsson
och Stig Strand. Peter Gustafsson ser till att så sker.
5. Ekonomin, det ekonomiska läget är bra.
6. Rapporter, Kurt Åke Franzen var representant på DM från Smålands BF, DM funkade bra
trots lite rörigt inledningsvis från arrangerande klubb. Årsmöte är genomfört, alla klubbar
utom Tranås representerade. Kurt Åke Franzen var representant på SBF årsmöte, både
förmöte och huvudmöte präglades av bra diskussioner, lugn och stor enighet kring fattade
beslut.
7. Skrivelser, en skrivelse har kommit från BK Enig med förslag om att Smålands BF skall
bidra med ekonomiskt stöd till aktiva som blir kallade på landslagsläger. Skrivelsen avslogs
med motiveringen att det är förbundets och klubbarnas sak.
Skrivelse från Huskvarna AIK med önskemål om bidrag till kostnad och arbete för att köra
mattor till Grännalägret, nu när Tranås inte är med får Huskvarna göra detta varje år. Beslut
togs att Huskvarna skall få en ersättning får utfört arbete och transportkostnader
8 . Grännalägret, under konferensen försöker vi ordna utbildning i Idrottonlineadministration. Peter B får i uppdrag att undersöka om det går att vara i skolan samt hantera
övergång av hemsida till idrottonline. Till nästa styrelsemöte som vi räknar med att ha i Maj
bjuder vi in Halland för diskutera detaljer kring Gränna-lägret. Ett förslag från Halland är att
ha ”Landskapsmatcher” på lägret.

9. DM, sanktionsavgift som arrangör betalar till Smålands BF sänks till 1500 kr. arrangören
står för domarkostnader och priser. Vi har ingen arrangör för DM i nuläget, DM blir samma
helg som Skåne har DM.
10. Smålandscupen kommer att diskuteras mer på Grännalägret.
11. Projekt ledare. Både Kalmar och Värnamo har kvar sina ledare som kommit fram genom
projektet. Totalt 8 ledare av de som gick in är kvar.
12. Mötet avslutades av ordförande

Justeras

Vid protokollet

______________________
Kurth-Åke Franzen

________________
Peter Brandt

