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Styrelsemöte 2008.01.12 i Växjö
Närvarande styrelsen: Gert Brushammar, Kent Lindgren, Alf Karlsson, Maria Makar, Ewa
Fritz
1. Mötets öppnande
Gert hälsade välkommen och öppnade mötet kl. 10:45.
2.Val av mötesfunktionärer.
Till ordförande valdes Gert och till sekreterare Ewa.
3. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
4.SM 2008
Gert föredrog planerna för SM. Under kostnader finns prispengar, logi för SM-gruppen, hyra
för spellokalen som blir Teleborgshallen, tryckkostnader och porto, café, funktionärer,
livesändning/hemsida och invigning. Växjö SK skickar in en ansökan om bidrag till
kommunen med budget. Om det blir en förlust har kommunen antytt att man kan komma att
bortse från lokalhyran. Intäkter: startavgifter och sponsorer. Gert har haft föredrag i
Rotaryklubbarna för att informera om SM. Under våren skall han ha seminarium för
näringsidkarna och informera även dem. SmSF kommer att bidra med sponsringspengar. Hur
mycket beslutar vi vid nästa styrelsemöte. Gert vill ha med SmSF som medarrangör.
5. Medlemsrapporteringen
Gert rapporterade att medlemssituationen visar att vi tappar medlemmar och klubbar. Moheda
och Njudung avvecklas. Alla klubbar är dock inte rapporterade. Gert skickar en påminnelse
till de klubbar som inte rapporterat. Korrekturexemplaret skickas ut för att kompletteras och
rättas. Sista januari vill Gert ha tillbaka detta varefter inbetalningskort skickas ut. Det blir nog
svårt att få landstingsbidraget i år. Växjö kommer troligen inte upp i 100 medlemmar.
6. Kongress
Vrigstads lokal är bokad för kongress 19 april 2008. Papper skall skickas ut. Gert gör ett
utkast på verksamhetsberättelsen som vi får titta på. Kent gör bokslutet. Gert och Kent tittar
på budgeten för SM. Rekvirera bok av Jesper Hall (gratis från SSF-kansliet). Alla klubbar
som kommer på kongressen får boken.
7. Småländskan
Fjärde ronden spelas imorgon. Oskarshamn SS leder. Ett problem uppstod vid rond tre mellan
Lars Ericsson, SK Framåt och Zaim Jeloinovic´, Oskarshamns SS. Under spelet ringde Zaims
mobiltelefon. När de spelat färdigt dömde domare Chrillo Lindholm 0-0. Protest har
inkommit från Zaim. Vi lämnar protesten utan åtgärd pga av oklarhet vilka regler som gäller.
Vi har inte skickat ut reglerna. Noterat att Kent Lindgren inte deltagit i beslutet.
8. Juniorläger med Jesper Hall
Håkan Jalling har ordnat ett juniorläger i Växjö 19-20 januari 2008 där Jesper Hall är
inbjuden som tränare. En bidragsansökan om betalning till Jesper Hall om 5500 SEK har
inkommit. Styrelsen återremitterar frågan till nästa styrelsemöte.

9. JDM/VDM 29-30 mars
Tävlingen kommer att spelas i Ljungby.
10. Förbundshandboken
Uppdatering av förbundshandboken är på gång. Den läggs in på hemsidan då det blir
förändringar i klubbarna efter årsmöten den närmaste tiden. Skickas ut i pappersform senare.
Ratinglistan blir klar ikväll. Förslag att Gert lägger in medlemslista och rating. Vi i styrelsen
skall kunna lägga in små annonser rörande vad som hänt.
11. Styrelsens sammansättning
Thommy Perlinger flyttar till Uppsala och vill därmed bli entledigad från styrelsen. Gert
ringer Roland Bonér i valberedningen om detta.
12. Nästa möte
Nästa möte hålls i Västervik 2008.03.08 kl. 10:30
13. Mötets avslutande
Gert avslutade mötet kl. 16.00.

_____________________________
Ewa Fritz / Sekreterare

__________________________________
Gert Brushammar/Ordförande

