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Ärende

Styrelsemöte nr.1 (2012/13)
Närvarande:
Lars Nordström
Lena Olofsson
Carl-Erik Tägtström
Anna Cervin
Peter Ahlberg
Göran Backlund
Lennart Karlsson
Helena Hermelin
Monika Mabergs

Frånvarande:
Hans Nyman

Mötets öppnande
§1
Ordförande Lars Nordström hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
Dagordning
§2
Den föreslagna dagordningen godkändes.
Föregående protokoll
§3
Föregående protokoll godkändes.

Konstituering
§4
Lars Nordström, ordförande
Peter Ahlberg, vice ordförande
Helena Hermelin, skattmästare
Lena Olofsson sekreterare, damansvarig
Anna Cervin, ansvarig för hemsidan
Carl-Erik Tägtström, utbildning/ungdomsansvarig.
Göran Backlund, tävlingsansvarig
Lennart Karlsson, suppleant
Hans Nyman, suppleant
Styrelsen beslutade att ordförande Lars Nordström och skattmästare Helena
Hermelin registreras som firmatecknare, var för sig, och att ordförande attesterar
förbundets utbetalningar.

SCF:s Årsmöte
§5
Söndag den 2 september.
Lars och ev. Lennart och Lena åker.
Lars röstar enligt beslut överenskomna i styrelsen.
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Tävlingar/aktiviteter
§6
- Tävlingskalendern ses över. Lennart antecknar och skickar ut förslaget för
påseende till övriga styrelsen.
- Vi går igenom och justerar det lokala regelverket. Det nya regelverket anslås
på hemsidan samt i utskick inför seriespel. Anna ansvarar.
- Calle ansvarar för juniorserien och ser över lämpliga datum för detta.
Dessa ska föras in i tävlingskalendern.
- Lasse presenterar förslag för slutspelshelgen. Godtas efter vissa justeringar.

Övriga frågor
§7
-

-

EM i Karlstad.
Lena bevakar information på Karlstads CK:s hemsida. Vi siktar på att ha ett
styrelsemöte i Karlstad. SCF kommer också att ha en distriktskonferens då.
Lars återkommer med info om detta.
Domarkurs i Ljusdal 1 December. Intresserade från andra klubbar är
välkomna.
Årsmöteskonferens på land- möjligheterna undersöks av Helena.
Budget 2012-2013 godtas.
SM-veckan i Falun 2013. Ev. behöver Falun hjälp av andra klubbar för att
klara alla arbetsuppgifter som blir.

Nästa möte
§8
Falun, Lugnet, den 2 oktober kl. 18,00

Avslutning
§9
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

-----------------------------Lars Nordström
Ordförande

-----------------------------Lena Olofsson
Sekreterare
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