RF-SISU Småland 8/2021
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för RF-SISU
Småland, via Teams, onsdag 9 december 2021.
Närvarande:

Roger Ödebrink, ordf.
Agneta Jäverskog
Gunnar Bergman
Thomas Bohlin
Ann-Louis Kanth Eriksson
Thomas Olsson
Jan Stemberger

Anmält förhinder:

Agneta Hallberg-Hansson
Marie Hedberg

Dessutom närvarar:

Rickard Strandberg, tjänsteman
Joakim Walltegen §1-6
Anders Johansson § 1-8
Karin Carlsson § 1-7

Vid protokollet:

Rickard Strandberg

§ 85
Öppnades sammanträdet av ordförande Roger Ödebrink.
Uppdragslistan genomgicks.

§ 86

Inledning
Uppdragslistan

§ 87
Den av sekreteraren utsända dagordningen godkändes.

Dagordning

§ 88
Föregående mötesprotokoll från 2021-11-06 lades med godkännande till
handlingarna.

Föregående
Protokoll

§ 89

Ekonomisk rapport per 2021-11-30
Anders Johansson föredrog ekonomiska läget per 2021-11-30 (bilaga 1 till
originalprotokoll).

Ekonomiskrapport

Styrelsen beslutade godkänna rapporten
§ 90
Joakim Walltegen föredrog förslag till intressepolitisk plan för 2022 med bland annat
fokus på Idrottsforum samt kommunbesök. (Bilaga 2 till originalprotokoll)

Intressepolitik
- påverkansplan

Styrelsen beslutade godkänna förslaget och därmed fastställa planen för 2022.
§ 91
Karin Carlsson föredrog förslag till verksamhetsplan och verksamhetsinriktning för
perioden 2022-2023 (bilaga 3 till originalprotokoll).

Verksamhetsinriktning –
VerksamhetsStyrelsen beslutade godkänna förslaget och därmed fastställa planen för perioden 2022- plan 20222023
2023.
§ 92
Anders Johansson föredrog handlingsplan för Idrottservice Småland AB, förslag från
bolagets styrelse (bilaga 4 till originalprotokoll). Förslaget innebär rekrytering av ny
medarbetare för att kunna möta efterfrågan på tjänster från såväl föreningar som
förbund.

Idrottsservice AB

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.
§ 93
Roger Ödebrink och Rickard Strandberg föredrog förslag till mötesplan (bilaga 5 till
originalprotokoll).

Mötesplan
2022

Styrelsen beslutade enligt presenterat förslag.
§ 94
Rapporter
Rickard Strandberg rapporterade om slutförslaget gällande medarbetares förmåner &
policy (bilaga 6 till originalprotokoll), numera likvärdigt för såväl RF/SISU som samtliga 19
distrikt, samt återstartsmedel till SDF, 1,5 mkr från Region Kronoberg.
Roger Ödebrink rapporterade från den centrala distriktsledningskonferensen i Stockholm
2021-11-20—21 där vi representerades av Roger Ödebrink och Agneta Jäverskog.
Styrelsen beslutade godkänna rapporterna.
§ 95
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:
Åke Fridén, Smålands Parasportförbund (f.d. Smålands Handikappidrottsförbund)
Representation
Skruvs IF har 100 årsjubileum 2022-02-26. Roger Ödebrink representerar
Uppvaktning av småländska medaljörer
Uppvaktning av småländska idrottare vid framgångar i OS, VM, EM och SM. Finns en
skrivning som är gammal och bör uppdateras.
Styrelsen beslutade uppdra till Rickard Strandberg att till nästa styrelsemöte åter-

Övriga frågor

komma med en revidering/ förslag på principer och regler.
§ 96
Nästa sammanträde genomförs 2022-01-23 kl 10-16, i Växjö.

Nästa
sammanträde

Teman på mötet kommer vara basuppdraget för RF-SISU, ekonomi (förslag budget
2022, långsiktig plan för kapital samt distriktsutredningen).
§ 97
Avslutades sammanträdet av ordförande Roger Ödebrink.

Vid protokollet:

Justeras:

Rickard Strandberg
Sekreterare

Roger Ödebrink
Ordförande

Avslutning

