Protokoll från styrelsemöte nr 1 21/22 (via Teams) den 23 juni 2021 20.00
Deltog: Josefine Ersman, Joakim Larsson, Tomas Sevén, Bo Ribers, Mikael Frisk och Pelle
Postgård.
1. Ordföranden hälsade alla välkomna.
2. Val av sekreterare och justeringsperson
Till sekreterare valdes Josefine Ersman och till justeringsperson Bo Ribers
3. Godkännande av dagordning.
Förslaget till dagordning godkändes.
4. Protokoll från föregående styrelsemöte.
Lades till handlingarna utan anmärkning.
5. Presentationer – Den nya styrelsen presenterade sig för varandra.
6. Utseende av vice ordförande, ekonomiansvarig och sekreterare. Beslut enligt förslag:
Joakim Larsson utses till vice ordförande, Tomas Sevén till ekonomiansvarig och
Josefine Ersman till sekreterare
7. Firmateckning. Beslut enligt förslag
Distriktets firma tecknas av ordföranden Bo Ribers i förening med någon av följande
styrelseledamöter; Josefine Ersman, Mikael Frisk, Joakim Larsson, Pelle Postgård eller
Tomas Sevén.
8. Fördelning av arbetsuppgifter i övrigt:
- För avlastning av Jocke Larsson – Mikael Frisk kliver in och stöttar Jocke i arbetet
med domarna.
- SISU-kontakter – Uppdelning Tomas Sevén tar Södermanland & Östergötland,
Pelle Postgård tar Värmland och Örebro, Mikael Frisk tar Västmanland och
eventuellt Uppland. Jocke skickar vidare kontakter till berörda.

9. Ansvar för hemsida – Mikael Frisk tar på sig ansvaret.
Hantering av domarsituationen (JL). Beslut enligt förslag: Jocke Larsson, Bo Ribers
och Mikael Frisk deltar i ett teamsmöte med domaransvariga

10. Översyn av stadgar. Beslut enligt förslag
Styrelsen uppdrar år Bo Ribers att ta fram ett förslag för behandling i styrelsen.
11. Skutskärs deltagande i seriespel (JL). Vi önskar att SvBF tar kontakt med Skutskär och
meddelar att deras äldsta lag kommer att strykas från seriespel pga obetalda skulder.
Jocke tar kontakt med Per-Anders Gustafsson och sen fattas beslut i linje med SvBF.
12. Hantering av cup-ansökningar. Beslut enligt förslag
Joakim Larsson får mandat att sanktionera cuper. I komplexa fall dock efter samråd
med ordföranden,
13. Hantering av ansökningar om bidrag till deltagande i cuper. Beslut enligt förslag
Tomas Sevén tar till nästa styrelsemöte fram ett förslag till policy.
14. Övrigt – (JL) lyfter frågan med SvBF kring en eventuell ändring av system för
serieplanering.
15. Kommande styrelsemöten.
Söndagen den 22/8 klockan 19:30
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