Protokoll fört vid Skåne-Hallands TF:s
styrelsemöte 2020-10-01 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 20200917 har justerats. Åsa kommer lägga upp justerade mötesprotokoll på
hemsidan.
§4. Rapport om beslut från föregående möte
Nordea vill ha handlingar för byte av firmatecknare & adressändring. Lars-Olof har
skickat in paketet med dokument men Nordea har ännu inte återkommit till Patrik. LarsOlof kontaktar Nordea igen.
U14/UDM, JDM
Beslut togs att inte ta någon anmälningsavgift för U14/U 12 dec, och JDM 21 nov 2020.
Lars-Olof har sökt sanktion. Åsa har skrivit inbjudningarna och de är upplagda i
tävlingskalendern. Lars-Olof kommer skicka ut till föreningarna.
§5. Skrivelser
Skrivelserna nedan har sänts vidare till föreningarna i SKHTF:
a. Från SISU Skåne: nyhetsbrev nr 8,9
b. Från SISU Halland: Kungörelse distriktstämma 2021
Skåne-Hallands Distriktsrekord är uppdaterade och finns på hemsidan.
§6 Övriga rapporter
JSM
JSM gick i Landskrona 26-27 september. 12 guld, 19 silver och 5 brons gick till lyftare
från distriktet. Tävlingen flöt på bra men det tar mycket längre tid med grupper om 5-6
lyftare.
§7 Kassarapport
PG = 167 544,14 kr, inga räkningar har inkommit sedan förra mötet.
§8 Läger/utb
Ungdomsläger i Halmstad 9-11 oktober. Linus Persson från Sörby BoIS kommer att delta.
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§9 SM
USM kommer om allt går som det ska gå hos Olofström FK 7-8 nov, STF inväntar besked.
Lag SM kommer antingen gå nästa år eller i Borlänge hos AK Nilas.
SSM (dam & herr) kommer eventuellt även det gå i Borlänge hos AK Nilas.
VSM kommer eventuellt gå i Bergjsö.
§11 Nästa möte
Nästa möte preliminärt 26 november 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

