
Protokoll fort vid SFF Medelpads styrelsemöte 2022-10-10

§lMötetsöppnande
Ordforande Cecilia öppnade rnötet och välkomnade samtliga närvarande.

§2 Val av justerare
Mote beslutade att utse Magnus HOglund till justerare.

§3 Godkännande av dagordning
Beslutades att godkanna dagordningen

§4 Föregâende protokoll
ForegenUe protokoli godkandes och lades till handhngarna.

§5 Ekonomi
Ekonomin at fortsatt god. Vi hat ca 48.000:- pa kontot efter utbetalningar av miiersättningar.

§6 Chat
FOrslag hat inkommit alt vii styrelsen for alt mOjlighet alt fatta snabba beslut via chat sâsom WhatsUp,

mail etc.

Mätet beslutade alt sâ ska kunna ske följt av Uju pate diskussioner under efterföljande styrelsernote.

§7 Inkomna MaiI/skrivelser (riks, Sjf)

Det borde ha inkommit inbjudan fran Sjf till Ostermalma. I övrigt inget alt rapportera.

§8 iaktprov/Skallkungen

Tre ptov genomgicks under iOrdagen och fern under sondagen. Det fanns fágel men de ville inte sitta.

Medelpad hat Skallkungen nästa at. Beslutades alt detta far ersätta ett av provningstillfallena. Hat gaiter

alt redan flu börja samla priser fill kommande skailkungen.

§9 Provledare
Punkten utgick

§10 Domare (Nya)
Tte nya p gang.

Besiutades foljande:

• Tony och Kim Backlund skickas in for auktorisafion

• Adam skickas in senate dá det fortfarande saknas vissa handlingar.

§11 Utvârdering (Aktiviteter)

Vi viii utvärdera vára genom färda akfiviteter. Magnus Höglund undersOker vilka verktyg som finns for

aft kunna gOra enkäter.



§12 Utblldning
Utgick PGA tidsbrist

§13 Styrelsen, de olika rollerna
Magntis 0 hat i sin nya roll sorn sekreterare efterfrâgat krav och forväntningar for rollen. I synnerhet d

fOrväntningar dyker upp med jämna mellanrum utan ioreliggande information.

Beslutades att Magnus kontaktar förutvarande sekreterare lot kunskapsOverforing samt kollar upp SFF:s

regelpärm flik fern.

§14 Lärdomar
Utgick PGA tidsbist

§15 Arsmöte
Beslutades att vara pa Ostanskär iakt och konferens. De hade den mest tilitalande offerten samt att

platsen ämnar sig bra far ändamalet. Kostnaden beräknas till ca 15.000:- inkI moms.

Cecilia framförde Onskemál om aft utse en extern ordforande under ârsmötet. Valbetedningen erhOll

uppgiften aft fOrsöka hitta en Iämplig kandidat.

§16 Ôvriga frâgor
Cecilia drftade aft det funnits tvivelaktiga diskussioner riktade mot nämnd OrdfOrande i samband med

tidigare beslut. Pâtalades vikten av aft detta inte är ett beteende soni ska finnas mom foreningen och i

synnerhet inte mom styrelsen. Vi fattar enade beslut som skall stás upp for utät även om det inte alldd

at den enskildes overtygelse.

§17 Mötets avsCutande
Ordfbrande Cecilia tackade fOr visat intresse och fOrklarade mOtet fOr avsiutat.

Vid protokollet:
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