Protokoll fört vid Skåne-Hallands TF:s
styrelsemöte 2020-08-20 via Teams
Närvarande: Lars-Olof Stålner, Åsa Kalderstam, Patrik Helgesson, Oscar Leo
Emma Sjölin kunde tyvärr inte delta.
§1 Mötet öppnas
Ordförande Lars-Olof Stålner förklarade mötet öppnat.
§2 Föredragande av dagordningen
Dagordningen föredrogs och godkändes.
§3 Justering av tidigare mötesprotokoll
SHTF 20200121 har justerats sedan tidigare.
§4. Rapport om beslut från föregående möte
a.

LoS har skickat ut Årsmötesprotokoll till SkåneIdrotten o Hallands IF.

§5. Skrivelser
Skrivelserna nedan har sänts vidare till föreningarna i SKHTF:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Från SISU Skåne: nyhetsbrev nr 3, 4, 5, och 6
Från SISU Skåne: Kompensationsstöd till idrottsföreningar
Från Hallands IF: nyhetsbrev
Från SDF: nyhetsbrev nr 2
Ansökan 30/30 från 30/30 fonden
Riksidrottsgymnasium i Falun
LOK stöd
Tränarundersökning
Inbjudan till SISU årsstämma 3/9

§6 Övriga rapporter
a.
b.
c.

U14 & U DM – December (25) – någon som vill arrangera
J-S-V DM – Fråga om vi ska köra och vem som kan ta tävlingen
Vi har sökt RF utmärkelser för Eva och Patrik Helgesson 2021

Lars-Olof mailar föreningarna angående intresse för att arrangera/delta i U14/U-DM samt
J-S-V DM.
§7 Kassarapport
PG = 167 544,14 kr, inga räkningar har inkommit sedan förra mötet.
§8 Läger/utb
Domarfortbildning 4 augusti via Teams. Eventuell kommer ytterligare ett tillfälle ges
under hösten.
Läger Jönköping 14-16/8 arrangerat av KFUM Jönköping i JAK’s lokaler.
Erik Svensson – TABK, Anton Mårtensson – MLK, Åsa Kalderstam – MLK
Lars-Olof kommer maila föreningarna och frågar om de vill ha några utbildningar, t.ex.
domarutbildning.
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§9 Överlämnande av handling
Överlämning av handlingar kommer ske 30 augusti i samband med serie 3 i Landskrona.
§10 Nordea
Nordea vill ha handlingar för byte av firmatecknare & adressändring men vi har inte hört
något.
Lars-Olof ringer och dubbelkollar med Nordea vad som händer.
§11 Rolf Ullman
Något genomfördes 4 augusti 2020. Vi har fått tack kort. Satt in pengar på
Ungdomsfonden.
§12 Digital domarinfo
Se §8 Läger/utb
§13 JSM
LAK arangerar i egna lokaler, med 6 podier för uppvärmning. Invägning kommer ske
löpande under dagen. Redan nu påbörjas arbetet med att samla ihop så många domare
som möjligt från södra Sverige.
§14 VSM
Sörby BoIS arrangerar i egna lokaler, 5-6 podier för uppvärmning. Magnus Lindqvist letar
domare men Sörby komme även börja leta redan nu.
§15 USM & SSM
Mats Lindqvist har pratat med Olofström om USM men med svalt intresse för att
arrangera än så länge. TABK kan tänka sig att köra ett SM (U SM och/eller S SM) om de
får hjälp med allt. Eftersom JSM och VSM nu är förlagda i Skåne kommer vi ge övriga
Sverige ytterliggare tid innan vi ser om vi kan ha det i TABKs lokaler.
Åsa pratar med Rolf Svensson (TABKs ordförande) angående USM/SSM.
§16 Nästa möte
Nästa möte preliminärt 17 september kl 19 via Teams. Åsa har skickat ut inbjudan.
§17 Mötets avslutning
Ordförande Lars-Olof Stålner tackade för intresset och avslutade mötet
Justerat

________________________

________________________

Ordf. Lars-Olof Stålner

Mötessekreterare Åsa Kalderstam

