Protokoll för förbundsstyrelsemöte 2015-05-03
Plats: Ölandsgatan 42
Tid: 10:00-12:00
Närvarande: Pernilla Johansson, Fredrik Johnson, Lena Olsson, Jimmy Carlsson, Kasra Ashami, Hans
Edström

§ 1 Pernilla Johansson öppnade mötet
§ 2 Dagordningen godkändes
§ 3 Hans Edström valdes till sekreterare då Toni Guinovic ej var närvarande.
§ 4 Lena Olsson jämte ordförande justerar protokollet.
§ 5 Hemsidan
Internationella resultat ska upp på sidan och för att detta ska fungera måste
klubbarna måste tipsa. Även resultat för SM ska noteras på hemsidan.
Lena Olsson samt Magdalena Kowalczyk ansvarar och korrigerar varandra.
Nya styrelsen ska presenteras på hemsidan med text och bild. Var ledamot
ansvarig och detta levereras till Lena Olsson senast 10:e maj.
Ledamöter har rätt att administrera facebook-sidan med omdöme.
Fredrik Johnson och Pernilla Johansson formulerar en skrivelse angående
förbundets medlemskap i IFMA samt fördelarna med detta för att skapa
förståelse.
Fredrik Johnson undersöker kostnad för att lägga sidan under RF"idrottonline".
Kasra Ashami undersöker med webbyrå angående produktion av ny hemsida.
Hans Edström pratar med Daniel Norrgård angående VM-sidan och integration
med SMTFs hemsida. Övriga ledamöter letar förslag och presenterar detta då
det är ett arbete på sikt.
§ 6 Mailadresser
Fortsatt användande av styrelse@muaythai.se som vidarebefordras till alla
styrelseledamöter. Övriga aktiva konton med respektive ansvarig blir:
kassor@muaythai.se= Lena Olsson
ordf@muaythai.se= Pernilla Johansson
tavling@muaythai.se= Lena Olsson
domare@muaythai.se= Fredrik Johnson
Dessa adresser publiceras på hemsidan tillsammans med härledning.

§ 7 IFMA/Internationellt
Styrelsen behandlade ett brev angående "Erasmus sport programme" från EMF.
Pernilla Johansson vidarebefordrar brevet till resten av styrelsen för inläsning
tills nästa styrelsemöte.
Karolina Israeli samt Isa Keskikangas Tidblad är nya representanter för Sverige
i IFMA Female Commission.
Simon C. Ebers assisterar Pernilla i IFMA Youth Commission.
§ 8 Råden
Vi söker en ny ordförande i utbildningsrådet, då Anders Åkesson lämnat posten.
Per Bånghäll kom upp som förslag och skall tillfrågas, då han har kunskapen
sedan tidigare. Pernilla Johansson kontaktar honom angående detta. Styrelsen
tar tillsammans ansvar för att dokumentera tidigare skrivelser och beskrivningar
av organisationsstruktur och vidarebefordrar detta till Pernilla Johansson.
§ 9 VM
Fredrik Johnson utses som kontakt från förbundets sida mot Dreamjump AB
angående VM.
§ 10 Budget/verksamhetsplan
Ett specificerat budgetförslag skall presenteras som styrelsen tar fram utifrån
den budget som röstades igenom på årsmötet. Råden inne med förslag
senast 10:e maj. Lena Olsson och Pernilla Johansson lägger förslag till
budgetplan inför nästa styrelsemöte.
§ 11 Nästa möte
20:e maj kl 21:00 via Skype.
§ 12 Mötet avslutades
_______________________
Hans Edström, tf Sekreterare

_________________________
Pernilla Johansson, Ordförande

____________________
Lena Olsson, Justeras

