RF-SISU Småland 1/2022
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för RF-SISU
Småland söndagen den 23 januari klockan 15:00, Scandic
Växjö
Närvarande:

Roger Ödebrink, ordförande
Agneta Jäverskog
Gunnar Bergman
Thomas Olsson
Agneta Hallberg-Hansson
Thomas Bohlin
Ann-Louis Kanth Eriksson (via Teams)

Förhinder:

Marie Hedberg
Jan Stemberger

Dessutom närvarade: Rickard Strandberg
Anders Johansson
Ulf Pettersson
Vid protokollet:

Rickard Strandberg

§1
Öppnades sammanträdet av ordförande.
§2
Uppdragslistan genomgicks och reviderades.
§3
Den av sekreteraren utsända dagordningen godkändes, med tillägg slutrapportering
folkbildningsverksamhet (§ 7, rapporter).
§4
Föregående mötesprotokoll från 2021-12-09 lades med godkännande till
handlingarna.
§5
Anders Johansson föredrog pågående arbete med bokslut för verksamhetsåret 2021
samt, budget för innevarande år, 2022.
Styrelsen godkände lägesrapporterna samt att beslut om förslag budget
2022 som ska presenteras vid distriktidrottsmötet 2022-04-09, tas vid nästa
styrelsemöte.
Anders Johansson föredrog vårt ekonomiska läge gällande kapital.
Styrelsen godkände rapporten och beslutade uppdra till Rickard Strandberg
och Anders Johansson att återkomma med förslag på en plan på nyttjande av
kapitalet, utifrån förd diskussion, till nästkommande styrelsemöte.
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§6
RF-SISU Smålands högsta utmärkelse, förtjänsttecknet i guld
Styrelsen beslutade att tillstyrka nedan nämnda ledare förtjänsttecknet i guld som
delas ut i samband med distriktsidrottsmötet i Växjö 2022-04-09:
Leif Gerhardsson, Löt IF, Föra AIK, Persnäs AIF Korpen Småland m.m.

Utmärkelser

Styrelsen beslutade bevilja Leif Gerhardsson RF-SISU Smålands högsta
utmärkelse.
§7
Marie Hedberg informerade om pågående distriktsutredning (processen inklusive
tidsplan) samt därefter vidtog en diskussion/dialog (bilaga 1 till originalprotokoll).

Rapporter

Rickard Strandberg gick igenom dokumentet basuppdrag, som sedan Ulf Pettersson
hade ett utvecklingspass om med rubriken så här jobbar vi i klubbstugorna med
föreningsutveckling (bilaga 2 till originalprotokoll).
Rickard Strandberg rapporterade om restriktioner angående Corona (arbetsställe för
medarbetare samt utåtriktad verksamhet), påbörjat planeringsarbete inför
Distriktsidrottsmötet 2022-04-09 samt slutrapporterad folkbildningsverksamhet 2021.
Gunnar Bergman kommer att vara mötesordförande vid Smålands Orienteringsförbunds
årsmöte 2022-03-02 i Vrigstad.
Styrelsen beslutade godkänna rapporterna.
§8
Smålands Ridsportförbund önskar hjälp med ordförandeskapet vid deras årsmöte 202203-21 (digitalt).

Övriga frågor

Roger Ödebrink informerade om ett pågående utredningsarbete där ett antal SF
undersöker möjligheten att utveckla sin verksamhet i samverkan med Jönköpings
Kommun. Roger återkommer med mer information vid nästkommande styrelsemöte.
§9
Styrelsen beslutade att styrelse – och personalkonferens flyttas från 2022-03-10—11
till 2022-05-18---19, platsen är Vrigstad Wärdshus.

Nästa möte

Nästa styrelsemöte bestämdes till måndag 2022-03-21 kl. 17:00 i Växjö, Scandic.
§ 14
Avslutades sammanträdet kl. 16:00 av ordföranden Roger Ödebrink.

Vid protokollet:

Justeras:

Rickard Strandberg

Roger Ödebrink

Avslutning

