ÖISF STYRELSEMÖTE
Mötesdatum:

2022-01-11

Tid:

Kl 18:00

Plats:

Digitalt via Teams

Protokollförare:

Susanne Madsen

Närvarande:

Therese Malmström

TM

Lena Andersson

LA

Susanne Madsen

SM

Catarina Bogg Asplund

CA

Lisette Fahlstedt

LF

Camilla Rolfsdotter

CR

Punkter som kvarstår från tidigare protokoll hanteras kursivt.

§1

MÖTETS ÖPPNANDE
TM förklarade mötet öppnat.

§2

GODKÄNNANDE DAGORDNING
Dagordningen godkändes.

§3

VAL AV JUSTERARE
Till justerare valdes Camilla Rolfsdotter.

§4

FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL
Föregående mötesprotokoll godkändes.

§5

INFORMATION TILL/FRÅN SIF
Riksårsmöte SIF den 2/4 2022
Mötet är planerat, men var och hur är oklart. TM planerar att åka, dock
inväntas mer info. Huruvida distrikten ska få möjlighet att skicka
representanter är även det oklart.
LA informerade om att det via email har inkommit information om att Anna
Ryberg blir ny generalsekreterare samt avgår som ordförande i SIF,
tillförordnad blir Bosse Engström.
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§6

EKONOMI
Resultatrapport
LA gick igenom resultatrapporten för 2021, som påvisar ett plusresultat.
För övrigt god ekonomi i kassan.
SM skickar ett scannat årsmötesprotokoll samt det konstituerande till LA som
tar fram ett bankgironummer.

§7

AKTIVITETER
ÖISF Nivå 2 tävling 7-8/5 2022
Nivå 2 tävling helgen den 8-9 maj 2021 på Himmelstalund för att nyttja priset
av domare i två dagar. LA och SM håller ihop tävlingsgruppen, där SM är
sammankallande för gruppen.
-

IOL ändrad rollbeskrivning LA?
TM har ändrat rollbeskrivning men det funkar inte. TM undersöker vidare.

-

Tävlingsgrupp?
Representant från Framtid är Cecilia Arkhed samt Barbro Eklund.
SM efterfrågar representanter från Dyggur och Meistari.

Beslut togs om anmälningsavgift per ekipage på 800 kr.
Förslag framkom på att låta Dyggur ta hand om cafeterian i utbyte mot
banhyra. Styrelsen ställde sig positiv till förslaget. LA ställer frågan till Dyggur.

§8

INFORMATION HEMSIDA/FB/UTSKICK
Hemsida
- Möte med RF – SISU, Ellinor Hjalmarsson.
Ny kontakt tas efter ordförandekonferensen och efter årsskiftet.
-

Årsmöte, inbjudan samt verksamhetsberättelse.
Läggs ut så fort allt är klar.

-

Mailadress till styrelsen?
Skjuts upp.

FB
- Årsmöte, inbjudan.
Ligger ute och kompletteras med länk till möteshandlingarna.
-

Nivå 2 tävlingen samt DM läggs ut inom kort.

Utskick
- Informationsbrev till våra medlemsföreningar 2022
TM gick igenom framtaget förslag. Positiv respons på att bjuda in en
representant från RF-SISU för att hålla ett föredrag på ca 1 timme.
TM bjuder in.
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Diskussion fördes kring gravyren på vandringspriserna som delas ut på
årsmötet. Priserna kompletteras med ett visitkort till gravör för att
underlätta till nästa gång.

§9

ÖVRIGT
Valberedning för ÖISF, styrelse inför 2022, återkoppling
Representant från GRS saknas. Positiv respons från GRS efter styrelsens
önskemål om att samtliga lokalföreningar bör vara representerade.
Valberedningen har kontaktat GRS ordförande som ska återkomma.
Årsmöte 2022, lokal bokad och verksamhetsberättelse
Bokningen av Idrottens hus, Norrköping är klar, tiden 15.00-18.00.
TM gick igenom verksamhetsberättelsen för 2021, som godkändes efter
justering, samt aktiviteter för 2022.
Folkungabanan, Linköping
Utskickat pressmeddelande har lagts upp på ÖISF hemsida.
Ny ordförande GRS, Cosmo Gill
För information.

§ 10

NÄSTA MÖTE
2022-02-16 via Teams kl 19.00.

§ 11

MÖTETS AVSLUTANDE
TM förklarade mötet avslutat.

Protokoll fört av:

Susanne Madsen
Justeras:

Therese Malmström
Ordförande

Camilla Rolfsdotter
Justerare

