2014-04-10

Protokoll vid konstiuerande styrelsemöte för SMTF
Förbundsstyrelse (FS)
Plats: Kansli, Ölandsgatan 42, Stockholm
Tid:

Torsdagen 10 april 2014 kl 18.30 - 21.00

Närvarande: Daniel Norrgård, ordförande
Fredrik R. Johnson
Hans Edström
Magdalena Kowalczyk
Pär Bånghäll
Tommy Hansen
Lena Olsson

§1

Mötets öppnande
Ordförande Daniel Norrgård hälsade alla varmt välkomna till Stockholm, och förklarade
mötet öppnat.

§2

Val av protokollförare och justeringsman
Det beslutades att ordförande för konstituerande protokoll.
Pär bånghäll och Tommy Hansen valdes att justera protokollet.

§3

Konstituerande funktionsval
Styrelsen valde att konstituera sig så att;
Vice ordföranden Fredrik R:son Johnson
Kassör Lena K Olsson
Sekreterare Tommy Hansen (bitr.sekr. Pär Bånghäll)

§4

Styrelsens fria funktionsval
Styrelsen beslutade att fortsatt ha följande funktioner, och tillika valdes ledamöter till dessa
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enligt nedan;
Marknadsansvarig – Magdalena Kowalczyk
Mångfald/jämställdhetsansvarig – Hans Edström
Ungdoms/Talangansvarig – Pär Bånghäll

§5

Firmateckning
Styrelsen tecknar firman. Därtill, beslutade styrelsen att förutom ordföranden skall kassören
ensam också ha full firmateckningsrätt. Därtill två ledamöter i förening för attest av
kostnader upptill 50 000 kronor.

§6

Beslut och val i råd och kommittér
Styrelsen beslutade att inte göra några ändringar i Domarrådet eller Tävlingsrådet
avseende förordnande av ordföranden för råden. Detta innebär att Fredrik R:son Johnson
kvarblir som ordförande för Domarrådet, och Jonas Elfving som ordförande för
Tävlingsrådet.
Till ny ordförande för Utbildningsrådet valdes Anders Åkesson (ej närvarande).

§7

Delegationsrätt vid inval av nya klubbar i förbundet
Styrelsen beslutade fortsatt att ordföranden har delegationsrätt av styrelsen att bevilja
inträde till nya klubbar.

§8

Övriga frågor
a) Styrelsen diskuterade vikten av att föreningarna uppger sina rätta föreningsnamn och
föreningsuppgifter såväl vid kontakter med förbundet, men även mot arrangörer och
andra parter. Detta är av vikt dels för eventuella försäkringsfrågor, men även annat
formellt ansvar som föreningen har. Föreningarna skall med omedelbar start, stöttas i
att komma till rätta med användandet av sina korrekta namn, eller hjälpas att kanske
ändra sina namn. Det är också av mycket stor vikt att rätt uppgifter används skatt
skatteskäl, sedan en ökad granskning av föreningarnas organsiationsnummer nu
kommer att genomföras av Skatteverket. Det är rimligt att tro, att med detta följer också
en granskning så att föreningarna är korrekt skattebefriade och att löneunderlag m.m.
är korrekta (not: Skatteverket inledde sådan granskning 2013 inom RF, så även våra
förningar kommer att granskas).
b) Styrelsen beslutade att offentliggöra preliminära kommande styrelsemöten. Detta för att
underlätta för medlemsföreningar att i god tid inför styrelsemöten, kunna skicka in
eventuella frågor för behandling.
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c) Styrelsen beslutade att preliminärt hålla kommande styrelsemöten, 29 juni klockan 1217 i Jönköping, samt 31 augusti klockan 12-17 också i Jönköping.

§9

Mötets avslutande

Ordförande Daniel Norrgård tackade alla deltagare för deras insats under mötet och förklarade
mötet för avslutat 21.10.

Vid Protokollet
____________________________
Daniel Norrgård, Ordförande
Justerare
____________________________
Tommy Hansen

____________________________
Pär Bånghäll
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