DocuSign Envelope ID: 77E45000-56BE-4762-8547-D609CED97311

Protokoll FS-möte 2018 - 13
WebEx 13 mars 20.00 - 22.00
Närvarande: Jonas Colmsjö, Stefan Palm och Martin Carlsson
Adjungerad: Peter Lundmark, förbundskansli
1.

Mötets öppnande
Jonas Colmsjö förklarade mötet för öppnat

2.

Val av mötesordförande
Jonas Colmsjö valdes till mötesordförande

3.

Val av mötessekreterare
Peter Lundmark valdes till mötessekreterare

4.

Val av mötesjusterare
Stefan Palm valdes att justera protokoll

5.

Genomgång av dagordning
Dagordning gicks igenom där förbundsstyrelsen valde att prioritera punkten 6
“Årsmöteshandlingar för verksamhetsåret 2017”. Övriga punkter behandlas i
mån av tid.

6.

Årsmöteshandlingar för verksamhetsåret 2017
Stefan Palm redogjorde och presenterade budgetförslag för 2018. Efter
justeringar av tillhörande text som ger en förklaring till budget godkändes
förslaget och förbundskansliet fick i uppdrag att färdigställa förslaget.
Genomgång av verksamhetsberättelse där smärre korrigeringar gjordes.
Förbundskansliet fick i uppgift att gå igenom SFF:s medlemsregister, kontakta
avförda föreningar för att få ett underlag som bekräftar att de inte har någon
verksamhet, och därefter färdigställa medlemsregistret.
Jonas Colmsjö presenterade verksamhetsplan för 2018 där text och innehåll
gicks igenom, därefter godkändes verksamhetsplanen.
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Efter att revisor har gått igenom räkenskaper för 2017 och därmed överlämnat
förslag till årsredovisning för föregående år gicks densamma igenom.
Förbundsstyrelsen enades om revidering av text under rubriken “Väsentliga
händelser…” där det istället framgår att representation skett under
internationella tävlingar och SM-veckan. I övrigt hänvisas till respektive
grenförbunds årsmöteshandlingar.
Rubriken “Framtida utveckling” och tillhörande text tas bort helt och hållet.
Förbundskansliet uppdrogs ta fram underlag avseende Pool2Tusen, se not 6
“Andra långfristiga fordringar”.
Förbundskansliet uppdaterar antalet föreningar efter genomgång av aktuellt
register, därefter godkändes årsredovisningen.
Förslag till föredragningslista till förbundsmöte tas fram av förbundskansliet.
Alla färdigställda årsmöteshandlingar läggs upp av förbundskansliet i Google
Drive för genomgång, när alla handlingar är godkända ska dom skickas ut till
röstberättigade senast 24 mars, 3 veckor innan förbundsmöte.
7.

Övrigt
Förbundsstyrelsen fick i uppgift att meddela Jonas Colmsjö senast fredag 16
mars ärenden som behöver behandlas av förbundsstyrelsen. Om möjligt
kommer mailbeslut att användas i första hand.

8.

Nästa möte
I nuläget finns inget förbundsstyrelsemöte inplanerat, om styrelsen anser att
behov finns så kallar ordförande till möte.

9.

Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat

Mötesordförande

Mötesjusterare

Mötessekreterare

Jonas Colmsjö

Stefan Palm

Peter Lundmark
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