Protokoll för förbundsstyrelsemöte 10/2020
Plats: Telefon
Tid: 25 juni
Närvarande: Una Modig, Camilla Johansson, Isabella Ståhl, Christel Tevin, Jonas Nilsson,
Maritha Nordström, from punkt 7 Solveig Marklund, from punkt 8 Jan Helgesson. Punkt 5C
avhandlades då Jan anslutit till mötet.
Frånvarande: Anki Sinkkonen
1.Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet
2. Val av sekreterare och justerare för mötet
Sekreterare: Maritha
Justerare: Christel
3. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes
4. Föregående protokoll
Föregående protokoll är utskickat, även från extrainsatt möte den 17 juni.
5. Rapporter
A. Ledningens rapport, UM, MN
-Det har förekommit beteenden på Facebook som strider mot SHCF:S policy. FS har uppmärksammat
sällskap som har haft medlemmar som uttryckt sig på olika sätt som inte gynnar sporten.
-Det har inkommit ett antal mail angående tävling och restid under Covid-19 perioden som är svarade
på och förtydligande kring lopp har gått ut i protokoll från extrainsatt möte med FS.
-Linus Ikonen har valt att kliva av sitt förtroendeuppdrag som suppleant i FS.

B. Tävlingsansvarig, CJ, CT
De sällskap som planerar för tävlingar i juli och augusti bör skicka in ansökan till reg@shcf.se så
snart som möjligt.
SHS har ansökt om tävlingsdag den 26 juli, de har stämt av med 7HS, ansökan beviljas.
C. Framtidsgruppen, JH, LI
Arbetet med framtidsgruppen pausas och återupptas till hösten
D. Bangruppen, JS
Bangruppen fortsätter att arbeta med frågan kring tidtagningsutrustning och avläsning av tid.

E. Hemsidan, IS
Isabella ska introducera Åsa Wall och Kent Pettersson så de kan hjälpa till med att uppdatera
hemsidan.
F. Registergruppen, CJ
Inget att rapportera
G. Utbildning, IS, LI
En Power Point för tränare har tagits fram, efter korrekturläsning kommer den att publiceras.
FS ska respondera på den inom en vecka så att den kan läggas ut.
H. GDPR MN
Inget att rapportera

6. Styrelsens arbete
7. Ekonomisk Rapport, SM
143 622 kronor kommer det att vara per den sista juni när fakturor är betalda.
25-kronan för licensavgifter inväntas från de tävlingar som körts.

8. Skrivelser
8.17.10/2020 – Checklista Covid-19, 7HS
7HS har inkommit med checklistan Covid -19 samt egenkontroll av banan.
FS beslut: Rapporteringen godkänns.
8.18.10/2020 Följdfråga kring tävling under Covid-19, J Ljungblad
När (tidsmässigt) eller vid vilka förändringar av restriktioner kommer alla lopp att tillåtas igen?
FS svar: FS kan inte ge ett tydligt svar, detta beror på att vi inte vet hur pandemin utvecklas. Vi
kommer att informera löpande samt vid behov kalla sällskapens ordföranden till möte för att ta
ställning till ändringar.
9. Domarfrågor
Inget att hantera
10. Övriga frågor
Inga övriga frågor
.
11. Kalendarium, 2020
Telefonmöten hålls normalt sista torsdagen i varje månad kl 19.00
12. Mötets avslutande
Ordförande Una tackade för ett bra möte.

