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Närvarande
Ordförande Thomas Högberg (TH)
Kassör Patrik Björk (PB)
Sekreterare Eva Alsén (EA)
Ledamot Anna Eriksson (AE)
Ledamot Thomas Wullfeld (TW)
Ledamot Michal Marciniewski (MM)
Elitsamordnare Marcus Hirvonen (MH)
Idrottsutvecklare Anett Langva (AL)
Kanslist Alexander Grenehed (AG)
Förbundschef Robert Ericsson (RE)
Anna Iwarsson under § 124 (AI)
Anmält frånvaro
Karin Caesar (KC)
§ 119 Mötets öppnande
Ordförande Thomas Högberg förklarar mötet öppnat.
§ 120 Godkännande av dagordningen
Dagordningen upplästes och godkändes.
§ 121 Val av mötessekreterare
EA utses till mötessekreterare.
§ 122 Val av protokolljusterare
AE utses till protokolljusterare.
§ 123 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll finns utsänt och publicerat på hemsidan. Mötet godkände
detta.
§ 124 Anna Iwarsson RF/SISU informerar om praktiska saker inför kommande
årsmötet.
AI berättar lite kort om hur mötet kommer att gå till på söndag och finns till
förfogande för funderingar innan mötet om så önskas via mail.

§ 125 Kort genomgång av årsmötesagenda och årsmöteshandlingar
Alla handlingar finns på hemsidan. Den ekonomiska delen av verksamhetsberättelsen
är signerad av styrelsemedlemmarna och kommer gås igenom på årsmötet. Ett tillägg
är gjort kring RF-medel: det finns ett antal bidrag, organisationsstöd och 4-5 st
verksamhetsstöd. Verksamhetsstöden måste redovisas eftersom de till den del de
eventuellt inte brukats blir återbetalningsbara. På grund av covid-19 har pengarna inte
förbrukats till fullo. Icke nyttjade bidrag har därför i samråd med revisorn redovisats
som skuld istället för intäkt i resultaträkningen för 2020.
§ 126 Alternativa budgetar med anledning av covid-19
Läget med covid-19 ser inte bra ut. TH har gjort exempel på budget, en där covid-19
ligger kvar året ut, en där tävlingsverksamhet kan påbörjas igen. Även dessa redovisas
på årsmötet.
§ 127 Genomgång av styrelsens motion gällande framtida
styrelsesammansättning med anledning av RF’s krav på minsta procentuella
andel av endera könet i framtida styrelser och valberedningar
TH har reviderat ett förslag som kommer redovisas på årsmötet.
§ 128 Aktuellt läge gällande covid -19
Prognosen ser dyster ut för kommande tävlingar. FS beslutar enhälligt att den extra
kvaltävlingen som var planerad i maj månad stryks.
§ 129 IPF’s direktiv i samband med internationella tävlingar
AG har översatt direktiv från IPF om covid-19. RE har diskuterat frågan och
direktiven kommer ställa krav på SSF vid t.ex. EM i Västerås. Det finns även en del
punkter som inte är helt klarlagda. T.ex. bör förtydligas de enskilda ländernas krav
kring covid-19. De kallar det för rekommendationer, det är väldigt få krav. Resor till
och från tävlingar är inte specificerade. RE, AG och MH kommer utforma riktlinjer
för resterande års deltagande på internationella tävlingar.
Två svenska mästerskap är planerade i augusti. Beslut måste tas snart för om dessa
ska kunna utföras.
SSF har varit i kontakt med andra förbund i frågan. IPF´s direktiv är i mångt och
mycket mindre omfattande än vad många andra sportförbund och tävlingsarrangemang har.
§ 130 Högskolan Dalarna-rapport
RE informerar om hur arbetet inom och med Högskolan Dalarna fortskrider.
§ 131 EM-rapport
Ambitionen är att innan maj månads utgång meddela huruvida SSF kommer arrangera
EM i Västerås i december.

§ 132 Övriga frågor
Inga övriga frågor
§ 133 Nästa möte
Kommande styrelse beslutar om när nästa möte genomförs.
§ 134 Avslutning
TH tackar alla för deltagandet och avslutar mötet.

Thomas Högberg, ordförande

Anna Eriksson, protokolljusterare

Eva Alsén, sekreterare
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