Västergötlands
Brottningsförbund
Styrelsemöte 26/ 6 2012
Närvarande: Cenneth Eklundh, , Claes Johansson, Peter Fredriksson, Kent Sjödin och
Kristina Edsberg
§ 1(Mötet öppnas)
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
§ 2 (Dagordning)
Dagordningen godkändes
§ 3 (Justerare)
Till Justerare valdes Klas Johansson
§ (4 Föregående mötesprotokoll)
Årsmötesprotokoll – stadgarna skall skrivas om /Kent ombesörjer
Höstmöte 30 augusti, vi beslutar att platsen blir Margaretasalen Falköping inkl mat på
hotellet i samband med detta kallas till Extraårsmöte gällande val av ordförande, kassör och
genomgång nya stadgar.
§5 (Kassarapport)
Egetkapital 142 000 vilket inte är bra då det visar på för lite aktivitet
VBF´s årsavgift saknas från Dalsjöfors, Mariestad och Trollhättan
Bidrag 11.323 har inkommit det skall komma ytterligare 2 ggr (totalt ca 36 000 )
Årets resultat just nu 31 000
§ 6 (Rapporter och skrivelser)
Kort rapport från SBF´s årsmöte och SBF i allmänhet
Trollhättan Fristils SM 2013
Lidköping Ungdoms SM 2014
Kristina måste skicka det som skall gå till SDF vidare
§ 7 (Planerade aktiviteter)
Från tidigare möte:
Vid årsmötet delades olika uppgifter ut.
Ungdom killar
Nu finns det regler för nordisk ungdomsturnering
Nordisk ungdomsturnering i höst budget finns för tävlingen i höst (Stockholm)
Budget se bifogat dokument totalsumma 24 400 (inkluderar domararvode)
Träningsdag inför nordiska i Kinna den 16 september.
Informationsbrev har gått ut både via mail och post till respektive berörd klubb 15 maj 2012.
Hemsida
Kent jobbar med den (SBF har bestämt sig för att använda idrotten online) sidan hittas på
Idrotten online förbund, kommer troligtvis ut i början på 2013. I denna kommer VBF ha ett
arbetsrum . Tanken är att det är Trollhättan som skall ansvara för den.
Utbildning

Västergötlands
Brottningsförbund
Utbildningsprogram är gjort och kommer att redovisas den 30 augusti, skickas ut av Kent till
klubbarna med önskemål om att klubbarna inkommer med intresse för att arrangera Brottning
grund i Skaraborg och Sjuhärad
25/26 augusti arrangerar Svenska kurs för tävlingssekreterare/domare region 2 och 3 i Örebro
DM Vad händer, skall redovisas den 30 augusti/krockar i nuläget med Nordiska
Inför kommande möte:
Kent och Cenneth tar besök och stöttar där det behövs innan höstmötet
Götalandsopen
DM
Fristil
Tjejer
Hemsidan
Ekonomiplan:
Redovisningslista VBF skall göras enl LAS mallen, Kristina ser till att den blir gjord och
bifogar vid protokoll utskick
§ 8 (Övriga frågor)
Inget för dagen
§ 10 (Dagens Beslut)
Beslut: Vi avskriver dessa 1500 kr (förskott som ej är redovisat)
Beslut: Extra årsmöte och höstmöte den 30 augusti i Falköping kostnad ca 5000 kr
§ 11 (Nästa Möte)
Planerings och Extra årsmöte 30 augusti
§ 12 (Mötets avslutning)
Ordförande Kent tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat
____________________________
Sekreterare: Kristina Edsberg
_____________________________
Justerare: Klas Johansson

____________________________
Ordförande: Kent Sjödin

