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Eskilstuna 2010-01-16

Extra Styrelsemöte för SSF. Eskilstuna 2010-01-16
Närvarande:
Robert Eriksson, Tomas Högberg, Patrik Björk, Bengt Winbladh samt Johnny Wiklund

Paragraf 97 Mötets öppnande
Robert Eriksson öppnade mötet och hälsade alia välkomna

Paragraf 98 Dagordning och mötets punkter

Robert Eriksson informerade om syfet med detta extra ~möte och de punkter som skall avhandlas.

Paragraf 99 Sekreterare och Justeringsman

Patrik Björk valdes till sekreterare/protokollförare på mötet och Bengt Winbladh til justeringsman

Paragraf 100 Ärende att avhandla
1: Beslut om omorganisation inom SSF gällande den nya inriktning som antagits för år 2010-2011
I enlighet med framlagd proposition från riksdag och regering har SSF:s styrelse tagit ett nytt
inriktningsbeslut om framtida verksamhet och arbetssätt för att til fullo tillgodose de krav som detta
kommer ställa på specialförbunden inom RF. Huvuddragen är de "3-ben" som är framtidens villkor
för bidrag och verksamhetsstöd vilka då inriktas mot; Elitsatsning, Barn/Ungdoms satsning samt
satsning på ökad Jämställdhet inom sporten.
Beslutet innebär en planerad omorganisation som går ut på följande:
· Tjänsten som Generalsekreterare awecklas
. En ny tjänst på kansliet (heltid 100%) tilsätts

· Kanslitjänst om idag halvid 50%, awecklas
· En ny tjänst som "Rikstränare" om halvid 50% tilsätts under år 2010

Vi kommer snarast kontakta fackliga organisationer för att påbörja MBL förhandlingar. Planerad tid

för genomförandet är 1 juli 2010 och när förhandlingarna är klara kommer arbetet med att söka en

Rikstränare samt kanslitjänst att påbörjas.

2: Beslut om domares lämplighet, kriterier för förnyad domarlicens

Styrelsen tog beslut om att införa en regel som innebär att domare som fyllt 70 år skall ansöka om

dispens för att kunna ansöka om förnyad Iicens. Det har framkommit händelser och synpunkter till
Executive Domarkommitté som påtalat en översyn av kriterier för fortsatt lämplighet. Distrikts- &
Förbundsdomare söker dispens för 1-år i taget och IT-domare om 4-års period. Styrelsen antog
beslutet enhälligt.

3: Beslut och förtdligande om anmälningsavgifter til SM tävlingar
Som tidigare beslutats sker inför 2010 en höjning av alia anmälningsavgifter till SM tävlingar.
Beslutet innebär i korthet en fördubbling av tidigare avgift. Vi viII med denna punkt säkerställa nivån

om det uttagits olika avgifter för olika SM arrangemang bakåt.

4: Beslut om att löner administreras av personalansvarig samt att system för tidsregistrering införs
för anställda
Styrelsen tog beslut om att lönehantering samt uppbördsdeklarationer framåt skall skötas av
personalansvarig alternativt kassör. Denna lösning påtalas även av vår revisor och är ett led i den

interna kontrollen. Bengt Winbladh omgående söka en lösning för ett "stämplingssystem" som
kommer installeras på kansliet i Eskilstuna och som kan fjärravläsas av personalansvarig alternativt

kassör och som därmed samtidigt blir underlag för lönehantering.
Målet är att få detta ¡drift 1 mars 2010 samt att löner från mars månad 2010 (uppbörd april

2010) då

flyttas från egna anställda.

Paragraf 101 Mötets avslutande
Robert Eriksson avslutade mötet och tackade de närvarande
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Patrik Björk / Sekreterare
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Bengt Winbladh / justeringsman

