ÖISF STYRELSEMÖTE
Mötesdatum:

2020-10-19

Tid:

Kl 18:00

Plats:

Herrbeta, Tuppen

Protokollförare:

Therese Malmström

Närvarande:

Monica Rasmussen
Camilla Rolfsdotter
Lena Andersson
Susanne Madsen
Lisette Fahlstedt
Therese Malmström
John Agefjäll, adjungerad GRS

Punkter som kvarstår från tidigare protokoll hanteras kursivt.

§1

MÖTETS ÖPPNANDE
MR förklarade mötet öppnat.

§2

GODKÄNNANDE DAGORDNING
Dagordningen godkändes.

§3

VAL AV JUSTERARE
Till justerare valdes Susanne Madsen.

§4

FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL
Föregående mötesprotokoll godkändes.

§5

INFORMATION TILL/FRÅN SIF
Tävlingar
SIF informerar om att FHM häver tävlingsförbudet from 14 juni, vilket
innebär att officiella tävlingar med max 50 personer är tillåtna.
Kvarstår.
NM/SM
Riksmöte
MR kunde inte var med på mötet över länk men återkopplar då mötesprotokoll
eller information kommer.
Kvarstår.

ÖISF STYRELSEMÖTE
SIF Höstmöte 14-15 november 2020
LA kommer delta på tävlingssektionsmötet via länk och MR kommer delta på
ordförandekonferensen via länk.

§6

EKONOMI
-

Kassan ligger på 25 664 kr, då kvarstår utbetalning till GRS på 3 000 kr för
arrangemang för DM 2020.

-

Länsförsäkringar vill motverka penningtvätt och finansiering av terrorism

och har skickat ut uppgifter som ska fyllas i av ÖISF. LA hanterar det.
§7

AKTIVITETER
ÖISF Nivå 2 tävling maj 2021
Östergötland vann Corona Cup och fick ett pris i form av 3 domare.
ÖISF planerar in för en Nivå 2 tävling helgen den 8-9 maj 2021 på
Himmelstalund för att nyttja priset av domare i två dagar.
GRS, Framtid, Dyggur och Meistari har sagt ja till förslag om tävling.
Garpur kvarstår, MR stämmer av med dem, ev. kan ett förslag vara att Nina
Bergholtz ställer upp som domare.
-

ÖISF sätter ihop en tävlingsgrupp som LA och SM håller ihop. SM är
sammankallande för gruppen.

DM
- Under årets DM blev det en diskussion om placering vid final. Det gör att
distriktet nu ser över formuleringen på hemsidan gällande utlysning om
och placering vid final för kommande DM.
-

§8

Att redan nu börja ”pusha” för nästa års DM som kommer äga rum den 3
oktober 2021.

INFORMATION HEMSIDA/FB/UTSKICK
Hemsida
- TM och SM har bokat in den 4 oktober för att hantera dokument mm på
hemsidan.
Påbörjat men behöver boka in en tid med Idrottens Hus för genomgång
av ändring av hemsidan. Svår att göra justeringar i dagsläget.
FB
Utskick
- Ta fram ett ”Infobrev” där vi lyfter DM 2020, Årsmöte och ÖISF Nivå 2 tävling i
maj. TM tar fram förslag.
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§9

ÖVRIGT
Årsmöte
Årsmöte nästa år planeras in till den 7 mars 2021 kl16:00 – 18:00. Förslag är
Kaga bygdegård, SM kollar om vi kan hyra lokalen.
Valberedning
MR kontaktar ordförande Anna-Lena Hammarsten för att förbereda arbete
kring sammansättning av styrelse inför nästa år.

§ 10

NÄSTA MÖTE
2020-11-30 på Herrbeta Tuppen kl 18:00

§ 11

MÖTETS AVSLUTANDE
MR förklarade mötet avslutat.
Protokoll fört av:

Therese Malmström
Justeras:

Monica Rasmussen
Ordförande

Susanne Madsen
Justerare

