Protokoll fört vid Skåne-Hallands TF:s
styrelsemöte 2021-01-21 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 20201127 har justerats.
§4. Rapport om beslut från föregående möte

Valberedning STF:
Styrelsen ser gärna att Patrik fortsätter representera de södra regionerna och att Joakim
fortsätter som ordförande. Lars-Olof skickade ett uppmuntrande brev till Joakim.

SKHTF valberedning:
Lars-Olof meddelade SKHTF valberedning att Emma Sjölin och Oscar Leo ställer upp för
omval.

SKHTF hederspris:
I förra mötet togs beslut att Joen Vikingson Sjöblom från C4 Kristianstad skulle få SKHTF
hederspris. Lars-Olof kontaktade honom för att kunna överlämnar priset personligen men
tyvärr får vi lämna detta senare då Joen inte hörde av sig.
§5. Skrivelser
Skrivelserna nedan har sänts vidare till föreningarna i SKHTF:

Hallands IF/SISU idrottsubildarna:
- Folkbildning och redovisning
RF-SISU Skåne
- Nyhetsbrev 11, skärpta allmänna regler
RF Sisu Halland
- Nyhetsbrev
- Distrikstränarutbildning 27/3
STF:
-

STF ang påminnelse till föreningar

§6 Övriga rapporter
Julkort skickades ut till 27 föreningar, 4 föreningar skickade julkort till SKHTF.
STF Tävlinsplanering
Adressändring Malmö Lyftarklubb:
Mats Green, Birger Jarlsgatan 75, 21600 Limhamn
0723-888000, info@malmolyftarklubb.se
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styrelsemöte 2021-01-21 via Teams
Adressänding Knäreds KK: Nytt postnr: 31251 Knäred
U14 DM hade 25 deltagare (10 från Olofström). Lars-Olof skickar ut priser.
§7 Kassarapport
PG = 164 188,14 kr, inga räkningar har inkommit sedan förra mötet. Patrik skickar ut
påminnelse till föreningar att betala årsavgift.
§8 Läger/utb
Inget planerat pga Covid-19.
§9 Årsmötesdag och plats
Årsmötet kommer hållas online via Teams den 27 mars 10:00-12:00. Lars-Olof kommer

skicka ut årsmötesinbjudan och Åsa Teamsinbjudan.
§10 Genomgång av verksamhetsberättelse
Mindre ändringar vad gäller adresser och distriktsrekord, 2 nya föreningar VOLVE
Academy och Falkenberg AK.
§11 Genomgång av ekonomisk berättelse
Justerades för SM i Halmstad, Tävlingar +/- 20000 kr.
Justerades för SM Funktionärsutbildning (40 á 2000 kr), Utbildningar +/- 80000 kr.
Lars-O mailar om idrottslyftpengar.
§12 Barnkonventionen
Påminna föreningar om att söka utdrag från polisregistret årligen. LO påminner
föreningarna och Åsa frågar Sebastian om det går att följa upp.
§13 Förfrågan från STF att arrangera Senior SM i Halmstad

Juli, positivit inställda om vi kan få skälig ersättning för jobbet inom Skåne-Halland.
LO mailar Sebastian vad gäller utrustning som Halmstad kommun måste stå för och var
arrangemange blir av.
§14 Övrigt

Åsa skickar ut info angående distriktsrekord, styrelsemötesprotokoll samt information om
SM i Halmstad.
§15 Nästa möte
Nästa möte preliminärt 2021-02-25 19:00. Åsa har skickat ut inbjudan.
§16 Mötets avslutning
Ordförande Lars-Olof Stålner tackade för intresset och avslutade mötet
Justerat

________________________

________________________

Ordf. Lars-Olof Stålner

Mötessekreterare Åsa Kalderstam

