Protokoll fört vid Skåne-Hallands TF:s
styrelsemöte 2020-11-27 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 20201001 och SHTF 20201109 har justerats.
§4. Rapport om beslut från föregående möte
Nordea: Allt är nu klart sedan 2020-10-13
§5. Skrivelser
Skrivelserna nedan har sänts vidare till föreningarna i SKHTF:

RF-SISU Skåne
- Nyhetsbrev 9,10
- extrainsatt info om skärpta allmänna råd i Skåne pga coronasmittan(digitalt)
- samlad info om covid-19
RF Sisu Halland
- Regionalt utvecklingsstöd
- Stödpengar att söka
- SDF träff 20/11 i Varberg
- vädjan till idrottsrörelsen i Halland
- inför distriktsstämma 2021
- extrainsatt info skärpta råd
- extrainsatt infoträff
- så gör din förening, allmänna råd
- SDF träffen 20/11 blir digital
STF:
-

STF ang inbetalning av årsavgift o årsrapport
STF riktlinjer för tävlingar men anl av covid-19 pandemin
STF ang domare till SM
STF angående tävlande och funktionärer +70
STF kallelse läger unga killar Mockfjärd 20-22/11 INSTÄLLT

SKHTF:
- Fråga om deltagande från Olofströms FK ang U14-UDM

Protokoll fört vid Skåne-Hallands TF:s
styrelsemöte 2020-11-27 via Teams
§6 Övriga rapporter
USM 7-8 november
JDM 21 november
Lag SM 21 november
U14 och UDM

INSTÄLLT
INSTÄLLT
INSTÄLLT
INSTÄLLT

Landskrona AK och Sörby BoIS föreslår att U14DM genomförs som en papperslös tävling.
Lars-Olof mailar föreningar i Skåne-Halland samt Olofström och Ronneby för att kolla av
intresset. Om tävlingen blir av så kan eventuell medaljer även gå till Olofström eller
Ronneby.
§7 Kassarapport
PG = 158 882,78 kr, inga räkningar har inkommit sedan förra mötet.
§8 Läger/utb
Ungdomsläger i Halmstad 9-11 oktober.

Alisa Rothstein, Simon Lang, Linus Persson, Joen Vikingsson Sjöblom deltog.
Ungdomsläger i Mockfjärd 20-22 november INSTÄLLT
Serieutbildning
STF kommer inför seriestart att bjuda in alla föreningar som deltar i serien till en
avgiftsfri ”serieutbildning”. Tanken är att gå igenom tävlingssystemet och protokoll i
samband med en serietävling. Under utbildningarna kan ni också delge varandra tips &
trix som kan vara bra att tänka på i samband med att ni arrangerar en serietävling.
Det blir två likadana utbildningstillfällen: 12 januari och 14 januari kl 19-20.30
Domarfortbildning
Patrik kommer bjuda in till digital domarfortbildningskurs i slutet på januari.
§9 Inför årsmötet

Inför årsmötete är Oscar Leo, Emma Sjölin och Lars-Olof Stålner tillgängliga för omval.
Lars-Olof meddelar valberedningen.
§10 SKHTF hederspris
Joen Vikingson Sjöblom från C4 Kristianstad fortsätter att leverera outstanding resultat,
beslut togs att tilldela honom SKHTF hederspris. Lars-Olof överlämnar priset personligen
och får det fångat på film.
§11 Arvoden
Beslut togs att skänka styrelsearvoden + lite extra, totalt 3000kr, till Ungdoms Fonden.
§12 Julkort
Lars-Olof kommer att skicka ut julkort till föreningarna.
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§13 NM

Nordiska Mästerskapet 28-29 november INSTÄLLT
Uttagna var:
64kg: Daniela Gherman, +109kg: Hampus Lithen
Coach: Anders Andersson, Mats Lindqvist, Domare: Patrik Helgesson
§14 Valberedning STF
De poster som är uppe till val vid STF årsmötet 2021 är:
Ordförande, omval 2 år (Joakim Eriksson)
Ledamot, omval 2 år (Emma Engdahl)
Ledamot, omval 2 år (Thomas Norlander)
Ledamot, omval 2 år (Patrik Helgesson)
Hittills så har Emma och Thomas meddelat att de står till förfogande för omval medan
Joakim och Patrik vill vänta lite till med att ge besked.
Ledamöterna Elisabet Hagman, Helene Johage, Erling Åkesson har ett 1 år kvar på sina
mandatperioder.
Styrelsen ser gärna att Patrik fortsätter representera de södra regionerna och att Joakim
fortsätter som ordförande. Lars-Olof kontaktar Joakim Eriksson för att uppmuntra honom
att ställa upp för omval.
§15 Eventuellt
I elitserien får inte damer ingå i herrlagen pga att det blir jobbigt att byta mellan dam
och herr stång när lagen möts. Sörby BoIS undrar om det finns möjlighet för mixade lag.
Lars-Olof (Sörby BoIS) beslutade dock att ingen officiell förfrågan till STF
tävlingskommité kommer skickas in.
§16 Nästa möte
Nästa möte preliminärt 21 januari 20:00. 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

