Protokoll för Styrelsemöte, SMTF 150520
Plats: Skype
Närvarande: Pernilla Johansson, Kasra Ashami, Fredrik R:son Johnson, Magdalena
Kowalczyk, Lena Olsson, Jimmy Carlsson, Rasmus Svensson, Hans Edström
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Pernilla Johansson förklarade mötet öppnat.
§ 2 Val av protokollförare och justeringsperson.
Mötet valde Magdalena att föra protokoll. Pernilla Johansson och Fredrik Johnson till
justeringspersoner
§ 3 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 4 Inval av suppleant till ordinarie styrelseledamot
Toni Guinovic har meddelat att han inte kommer ha tid att avsätta för styrelsearbetet och har
valt att avgå från sin post. Styrelsen valde suppleant Rasmus Svensson till ordinarie ledamot.
§ 5 Val av sekreterare
Mötet valde Hans Edström till ny sekreterare i styrelsen.
§ 6 Genomgång senaste mötesprotokoll
Alla epost-konton är flyttade och är nu samlade hos en och samma leverantör.
Lena och Magdalena har fått tillgång till alla koder.
IFMA Internationellt - Kasra Ashami följer upp ev samarbete med Erasmusprogrammet
Val av utbildningsråd - Pelle är tillfrågad, men har avböjt att ansvara för utbildningsrådet.
§ 7 Budget och verksamhetsplan
Styrelsen fattade beslut för arvode för läkare till World Cup med 800 kr per dag. Övrig
arvodespolicy ska beslutas i separat möte.
Genomgång specificerad budget.
Sponsring av A-klass, B-klass och juniorer:
Styrelsen beslutar att landslaget sponsras enligt följande: SM-vinnare 7000kr Övriga: 5000kr
vilket dras från boende-fakturan i Bangkok under WC. Ogiltiga avhopp kommer medföra att
sponsringen uteblir eller efter-faktureras.
SM 2016 beslutas hållas i februari och är därmed inte inkluderat i RFs "SM-veckan".
Tävlingsrådet undersöker kandiderande klubbar som arrangör.

§8
Mötet ajourneras resterande punkter:
1. EM i Halmstad
2. Sponsring
Förs på dagordningen och behandlas vid nästa möte.

§ 9 Nästa möte
Äger rum 3:e juni kl 20:30 via telefon.

§ 10 Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.
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