Närvarande
Isabel Jantzer, (IJ). ordförande
Andreas Gustafsson, (AG)
Steffen Oxenvad, (SO)
Gunnar Sjölin, (GS)
Björn Strömberg, (BS)
Nanna Söderin, (NS)
Thomas Winnberg, (TW)
Adam Herring, (AH)
Cecilia Horak, (CH)
Karin Persson (KP), GS adjungerad

Protokoll styrelsemöte #213 för Svenska
Klätterförbundet (Skypemöte 21 juni 2016)
1

Mötet öppnas

Förbundets ordförande Isabel Jantzer öppnade mötet och hälsar styrelsen välkommen.

2

Val av mötesordförande

Beslutades att välja Isabel Jantzer till mötesordförande.

3

Val av mötessekreterare

Beslutades att välja Karin Persson till mötessekreterare.

4

Val av justerare

Beslutades att välja Gunnar Sjölin till justerare.

5

Godkännande av dagordning

Beslutades att godkänna föreslagen dagordning.

6

Föregående protokoll

Beslutades att godkänna föregående protokoll 212 och lägga till handlingarna efter
justering i §14.2 Motion nr 2 som ska lyda
Förbundsmötet beslutade att det ska tas fram en rekommendation/instruktion kring
säkerhet och praxis angående bultning av sportleder.
Beslutades att ge säkerhetskommittén i uppdrag att ta fram en
rekommendation/instruktion kring säkerhet och praxis angående bultning av sportleder
och återkoppla resultatet till SKF styrelse.
.
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7

Åtgärdsliggaren

Åtgärdsliggaren gicks igenom.

8

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter till och med maj gicks igenom.

9

Rapporter från kommittéerna

Samtliga ledamöter har kontaktat de kommittéer där de är kontaktperson. En kort
sammanfattning gjordes av deras uppfattning av respektive kommittés behov som
framkom under samtalen.

10 Nya ordföranden kommittéerna
Beslutade att utse Linn Wennberg till ordförande i Barn & Ungdomskommittén.
Förslag har inkommit på ordföranden till Utbildningskommittén.
Beslutades att IJ och KP får i uppdrag att kontakta vederbörande för att tydliggöra
uppdragets omfattning.

11 Mediaplan
Beslutades att kansliet tillsammans med berörd kommitté tar fram ett förslag på
mediaplan.

12 Nästa möte
Nästa möte är på Skype den 7 september kl.20.00.

13 Mötet avslutas
Ordförande IJ tackar för allas engagemang och avslutar mötet.

För protokollet,

Karin Persson
Sekreterare

Isabel Jantzer
Ordförande

Gunnar Sjölin
Justerare
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