
Protokoll	  för	  konstituerande	  Möte	  Styrelsen,	  SMTF	  150402	   	  	  	  	   	  
	  
Plats:	  Skype	  
	  
Närvarande:	  Pernilla	  Johansson,	  ordf,	  Kasra	  Ashami,	  Fredrik	  R:son	  Johnson,	  Magdalena	  
Kowalczyk,	  Lena	  Olsson,	  Toni	  Guinovic,	  Jimmy	  Carlsson,	  Rasmus	  Svensson	  
	  
§	  1	  Mötets	  öppnande	  
Ordföranden	  Pernilla	  Johansson	  förklarade	  mötet	  öppnat.	  	  
	  
§	  2	  Val	  av	  protokollförare	  och	  justeringsmän.	  
Mötet	  valde	  Magdalena	  att	  föra	  protokoll	  samt	  Rasmus	  och	  Toni	  till	  justeringsmän	  
	  
§	  3	  Konstituerande	  funktionsval	  	  
Vice	  ordf.	  Fredrik	  R:son	  Johnson	  
Sekreterare:	  Toni	  Guinovic	  
Kassör:	  Lena	  K	  Olsson	  
	  
§	  4	  Fastställande	  av	  övriga	  funktioner	  i	  styrelsen	  
Övriga	  ledamöter:	  Kasra,	  Magdalena,	  Hans,	  Jimmy	  (suppleant)	  och	  Rasmus	  (suppleant)	  
	  
§	  5	  Val	  av	  råd	  (tidigare	  kallat	  arbetsutskott	  eller	  kommittéer)	  
Tävlingsrådet	  –	  Lena	  ordf,	  Pelle	  Bånghäll,	  Henrik	  Naessen	  och	  Jörgen	  Kruth	  
Domarråd	  –	  Fredrik	  ordf,	  medlemmar:	  Mårten	  Pontén,	  Hörding,	  Kent	  Karlin	  	  
Utbildningsrådet	  –	  Anders	  Åkesson,	  ordf,	  Jörgen	  Kruth	  och	  Jocke	  Karlsson	  
Ungdomsrådet	  –	  Tommy	  Hansen	  
Internationella	  rådet	  –	  Kasra	  ordf,	  till	  sin	  hjälp	  ska	  han	  ta	  Simon	  (IFMA	  youth	  commission	  och	  
Karolina	  (IFMA	  female	  commission)	  
Jämställdhet-‐	  och	  mångfaldsrådet	  -‐	  Hans	  Edström	  
	  
På	  alla	  råden	  ligger	  att	  ta	  fram	  en	  kort	  verksamhetsplan	  för	  vad	  som	  ska	  uppnås	  under	  2015.	  
Verksamhetsberättelser	  skickas	  kontinuerligt	  till	  sekreterare	  Toni	  under	  året.	  
	  
§	  6	  Val	  av	  firmatecknare	  
Mötet	  valde	  Fredrik,	  Lena	  och	  Pernilla	  som	  var	  för	  sig	  har	  full	  firmateckningsrätt.	  
	  
§	  7	  Delegationsrätt	  vid	  inval	  av	  nya	  klubbar	  i	  förbundet	  
	  Styrelsen	  beslutade	  att	  nya	  klubbar	  framöver	  beviljas	  inträde	  gemensamt,	  vid	  styrelsemajoritet.	  	  
	  
§	  8	  Nästa	  möte	  
Äger	  rum	  i	  Stockholm	  söndag	  3	  maj,	  10-‐15	  
	  
§	  9Mötets	  avslutande	  
	  
……………………………………	   	   ………………………………..	   ………………………………	  
	  
Vid	  protokollet	   	   	  Rasmus	  Svensson	   Toni	  Guinovic	  
Magdalena	  Kowalczyk	  


