Protokoll fört vid Skåne-Hallands TF:s
styrelsemöte 2020-09-17 via Teams
Närvarande: Lars-Olof Stålner, Åsa Kalderstam, Patrik Helgesson, Oscar Leo
Emma Sjölin.
§1 Mötet öppnas
Ordförande Lars-Olof Stålner förklarade mötet öppnat.
§2 Föredragande av dagordningen
Dagordningen föredrogs och godkändes.
§3 Justering av tidigare mötesprotokoll
SHTF 20200820 har justerats.
§4. Rapport om beslut från föregående möte
Nordea vill ha handlingar för byte av firmatecknare & adressändring men vi har inte hört
något.
Patrik har fått blanketter, skickar allt till Lars-Olof som skickar paketet till Nordea.
Fråga till föreningar ang DM:
Lars-Olof mailade föreningarna (och påminde 3 gånger) angående:
-

intresse för att arrangera/delta i U14/U-DM samt J-S-V DM.
intresse för att arrangera USM, VSM, SSM.
om de vill ha några utbildningar, t.ex. domarutbildning.

§5. Skrivelser
Skrivelserna nedan har sänts vidare till föreningarna i SKHTF:
a. Från SISU Skåne: nyhetsbrev nr 7
b. Från Anders Sunesson, STF: instruktörsutbildning, enkät om omg 3
c. Från Elisabet Hagman: Begäran om dopingansvarig
Skåne-Hallands Distriktsrekord är uppdaterade och finns på hemsidan.
§6 Övriga rapporter
Enkätsvar
Enkätsvar saknas från C4KS, HAK Greppet, United Fighters. Se bilaga för översikt av
svar. De flesta föreningarna anser inte att de kan arrangera några tävlingar. Nedan är de
tävlingar som vi har en plan för:
21 nov – JDM - LAK
12 dec – UDM/U14DM – TABK
Lars-Olof mailar TABK och Åsa påminner Rolf om svara på mailet. När datum är spikat
med föreningarna kommer Lars-Olof skicka in sanktionsansökan till förbundet.

SDM kommer att utgå 2020
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USM
?? – Eventuellt i Landskrona, beror på hur mycket energi JSM tar.

Senior SM
5-6 dec - Eventuell i Borlänge, Halmstad eller Stockholm. Inget bestämt ännu.

Adressändringar
Anders Brorsson, brorsson.anders@gmail.com
Fästningsgatan 8a, 291 34 Kristianstad 0709-781338
Ralf Scott: ralf.scotts@gmail.com
Rolf Svensson: jylfen.rs@gmail.com
§7 Kassarapport
PG = 167 544,14 kr, inga räkningar har inkommit sedan förra mötet.
§8 Överlämnande av handling
Patrik har fått pärm av Lars Mårtensson den 30 augusti i samband med serie 3 i
Landskrona.
§9 Läger/utb
Funktionärsutbildning i Varberg eller Halmstad, Eleiko – Patrik kontaktar Yes Box Varberg
IF.
Steg 1 i Landskrona – Patrik letar datum i januari 2021
Domarutbildning eventuellt i Varberg eller Halmstad, Eleiko men först efter att
Funktionärsutbildning genomförts
§10 Covid 19 enkät från Andreas Sunesson
Patrik redovisade enkätsvaren. 15 av 16 föreningar tyckte det fungerade bra.
§11 Nästa möte
Nästa möte preliminärt 1 oktober 19:00. Åsa har skickat ut inbjudan.
§12 Mötets avslutning
Ordförande Lars-Olof Stålner tackade för intresset och avslutade mötet
Justerat

________________________

________________________

Ordf. Lars-Olof Stålner

Mötessekreterare Åsa Kalderstam
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Sammanfattning när 9 föreningar svarat på enkäten
KK Eleiko:
Inga arrangemang eller förslag på kurser/läger
Yes Box Varberg IF:
Inga arrangemang
Ser gärna att DM tävlingarna genomförs och kan eventuellt ställa upp och
hjälpa till vid arrangemangen
Kurser: läger för tjejer, kurs nybörjare, skadeförebyggande, kost,
Landskrona AK:
Kan tänka sig genomföra U14, UDM, JDM samt USM och SM för damer eller
herrar.
Kurser: Steg 1
Malmö LK:
Inga arrangemang men kan bistå med domare
Inga arrangemang eller förslag på kurser/läger
Föreslår att USM går i Trelleborg
Sörby BoIS:
Inga arrangemang eller förslag på kurser/läger
Halmstads TSK:
Inga arrangemang. Anser att DM tävlingarna skjuts upp till nästa år
Kurser: domarkurs, läger för ungdomar o juniorer gärna i Halmstad
Trelleborgs ABK:
Anser att samtliga USM och DM skall genomföras om möjligt. Kan tänka sig att
arrangera samtliga om de får hjälp av skåneklubbarna
Intresserade av att ha kurser och läger i Trelleborg
Klippans KK:
Inga tävlingar på grund av att de har för små lokaler nu i Coronatider
Gripen Barbell Club:
Inga arrangemang
Läger kurser: Steg 1

