Styrelsemöte Smålands Brottningsförbund
26/5 2015 Värnamo

Möte nr 365

Deltagare Kurt-Åke Franzen, Terje Ruud, Peter Gustafsson, Torbjörn Crona
Ej närvarande Peter Brandt
Föredragningslista:
§1

Sammanträdet öppnas
Ordförande Kurt-Åke öppnade mötet

§2

Fördragslista
Den föreslagna dagordningen godkändes

§3

Justering av protokoll
Protokoll 364a och 364b godkändes.

§4

Ekonomin
Ekonomin är under kontroll, STBs bidrag har inkommit

§5

Rapporter
Inga.

§6

Skrivelser

Nya och bättre förutsättningar för nationella lagtävlingar §7

Saknas

§8

SBFs årsmöte
Kurt-Åke besökte detta se föregående protokoll 364b

§9

Grännalägret
Hallands Brottningsförbund är inbjudna till Gränna lägret, skulle varit med på
detta möte men hörde inte av sig. Peter tar en ny kontakt för att lyssna av deras
intresse. OBS Halland måste bestämma sig senast den 7/6 för att vi ska kunna gå
vidare med inbjudan till övriga klubbar ang. Grännalägret.
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Kurt-Åke ska kontakta Leif för att diskutera återstående frågor/bokningar och hur
den slutliga inbjudan till klubbarna ska se ut.
Följande tidplan diskuterades.
Halland beslut senast den 7/6
Telefonmöte om Gränna lägret 9/6 kl1800 uppkoppling fixar Torbjörn
Kallelse ut till klubbar den 18/6
Anmälan in den 8/7
Därefter måste antal personer och stugor fastställas
Vi ska ha en kurs/utbildning ang. online arbete som Sml IF
ska hålla, inte beslutat vem som kommer ännu, Kurt-Åke kollar vidare.
För att delta här måste varje deltagare ha med sig sitt inloggnings id, ska finnas
hos varje klubb
OBS i inbjudan bör det framgå att vi har olika delar på Gränna lägret, och att de
som anmäler sig klart fyller i vilken del de ska delta på, ledarutbildning, online
eller träning.
I inbjudan bör vi även trycka på att varje klubb måste skicka någon från sin
styrelse som är beslutfattande eller har mandat, detta för att få en diskussion om
hur klubbarna ser på Smålands fortsatta framtid, hur upplägget på DM,
smålanscupen, träningsutbyte osv kan drivas.
Jonas Lagerqvist har accepterat inbjudan som tränare
§ 10

Smålandcupen
Diskuteras på Gränna

§ 11

Projektledare
Bidraget är utbetalt till Småland och därmed är allt slutfört

§ 12

Övriga aktiviteter som varit från Smålands BF
Inget att rapportera

§ 13

Övriga frågor
Tröjor med loggan Smålands Brottningsförbund ska inköpas till styrelsen,
Kurt-Åke kollar upp var loggan finns, enligt Torbjörn så ska Intersport ha denna

§ 14

Ordförande avslutade mötet
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Nytt möte telefon möte den 9/6 KL 1800
Ordförande Kurt-Åke Franzen

Sekreterare Terje Ruud

Justering

Justering
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