SKÅNES BROTTNINGSFÖRBUND
Styrelseprotokoll december 2006
Protokoll fört vid Skånes Brottningsförbunds
ordinarie styrelsemöte den 15 december 2006

Närvarande
Morgan Fried (MF), Kjell Nilsson (KN), Bo Petersson (BP),
Curt-Arne Blom (CAB), Christina Lönnborn (CL),
Lennart Larsson (LL), Walter Nilsson (WN), Börje Schoug (BS),
Lars Nilsson (LN), Lars Bergqvist (LB), Martin Wiegerth (MW),
Pernilla Tuvestam (PT), Sune Malmgren (SM)

1

Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet och välkomnade mötesdeltagarna till
Hantverksgården i Hästveda

2

Föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes

3

Protokolljustering
Styrelseprotokoll från 1 november godkändes
AU-protokoll från nov/dec godkändes

4

Rapporter
MW rapporterade från Oslo Open där Team Skånes tjejer och killar nådde
stora framgångar. Team Skåne vann lagtävlingen och lagpriset fick
Sanne Hernodh för sin förstaplats i en konkurrenskraftig viktklass.
Anm. Det har blivit tradition att lagpriset delas ut till någon av brottarna i truppen,
i stället för att priset ska stå och samla damm på förbundskansliet.

5

Inkomna skrivelser
Från Skåneidrotten:
Info från Valberedningen.
Skånsk Idrottsgala den 26 januari 2007: Inbjudan 2 biljetter
Beslut: Eftersom svar ska vara inne senast den 30 november skickar MF in besked
att två personer från Skånes Brottningsförbund kommer samt att vi önskar köpa
ytterligare 2 biljetter á 500.-. (AU-beslut från 15/11)
Från Bjuvs BK:
Svar på BK Ores protest ang. utländsk brottare i serien med ogiltig övergång:
Bjuv skriver att övergången är giltig med hänvisning till
övergångsbestämmelserna § 5 P.12.
Beslut: MF svarar att det är punkten 9 som är applicerbar i detta fall;
Övergångshandlingarna skulle ha varit skrivna och inlämnade före den 30/4.
(AU-beslut från 15/11)
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Från Svenska Brottningsförbundet/Roger Jansson:
Svar angående vår skrivelse om ändrat tävlingsdatum för fristils-SM:
Roger skriver bland annat: ”Då endast 1 brottare från Skåne var anmäld till
2005 års JSM i fristil hoppas och tror vi att detta inte påverkar Skånes
seriebrottning alltför mycket.”
Beslut: Svaret från SBF/RJ tas upp vid nästa ordinarie styrelsemöte
(AU-beslut från 15/11)
Från Svenska Brottningsförbundet:
Uppdaterade tävlingsbestämmelser och justerade viktklasser vid
Lilla Fyrstads.
Från Svenska Brottningsförbundet:
Angående utbildningsansvariga.
Beslut: Vi meddelar att Kjell Nilsson är utbildningsansvarig i vår region.
Från Svenska Brottningsförbundet:
Angående det förestående årsmötet i Ystad den 28 april 2007.
CAB tog upp frågan om motioner till SBF:s årsmöte. Han har själv skrivit fem av
motionerna (4-8) och föreslog mötet att skicka in dessa motioner tillsammans med
de tre som kom in för sent vid förra förbundsmötet (2005)
Beslut fattades att bifogade motioner ska sändas in till SBF efter det att alla läst
desamma och gett sitt godkännande.
Vi uppmanar alla distriktets brottarklubbar att närvara vid SBF: s årsmöte i Ystad
den 28/4. Det är inte ofta ett förbundsmöte går i Skåne, så passa på och gör er röst
hörd!
Från Janne Westberg, Svedala Brottarklubb:
En fråga gällande tävling i Tyskland med ”Team Eslövs AI Skåne”:
Westberg skriver att han på omvägar fått till sin kännedom att Skånes BF har
finansierat en tävlingsresa för Eslövs brottarklubb till Tyskland.
Svar till Westberg:
Följande text har kopierats från det av styrelsen godkända AU-protokoll som rör
Team Skånes representation i Rostock:
” Inbjudan från det tyska distriktet Mecklenburg-Vorpommern;
Distriktet vill, i anledning av sitt 50-årsfirande, ta upp gamla kontakter från 60-talet
med Skånes Brottningsförbund. Den 22-23 september bjuder våra grannar in till en
lagmatch i grekisk-romersk brottning för seniorer. Värden står för mat och logi och
matchen ska utkämpas i Rostock.
Kontakten har från början varit personlig mellan Ronny Persson och ordföranden i
Mecklenburg-Vorpommern, Heinz Weinhold, och därför fattade AU följande
beslut:
Vi uppdrar åt EAI brottning att representera Team Skåne med ett förstärkt lag vid
distriktsmatchen i Rostock. Skåne står för resekostnaderna tur och retur Rostock”.
Den totala kostnaden för distriktsmatchen var 3720 kronor.
Från domare 143:
Anmälan för händelse vid match mellan Björnekulla och Hököpinge.
Beslut: Eftersom anmälan har skickats till SBF är brevet till oss endast för
kännedom.
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6

Ekonomi
KN presenterade en saldolista och rapporterade om en tillfredsställande ekonomi
Beslut fattades att godkänna kassörens rapport.
KN vill ha in budgetförslag från kommittéerna den 10/1.

7

Kommittéer

7a

Tjejer
Oslo Open behandlades under ”Rapporter”

7b

Ungdom
Team Skåne sorterar under Ungdomskommittén vad killarna beträffar.
Det har förekommit mycket ”tyckande” den senaste tiden, framförallt om
distriktsmatchen för seniorer i tyska Rostock.
Denna match hanterades inte av Ungdomskommittén eftersom det står mycket
tydligt i Skånes Brottningsförbunds organisationsplan:
”Ungdomskommittén ansvarar för distriktets lag för ungdom och junior”.
Seniormatchen i Rostock får tillsvidare anses som en tillfällighet, eftersom det inte
finns något fast beslut om att bedriva regelbunden tävlingsverksamhet för seniorer i
Team Skånes regi.
Efter Skånes Brottningsförbunds årsmöte den 28 februari finns det anledningar till
att se över Team Skånes verksamhet tillsammans med involverade parter.
Det krävs tydlighet i verksamheten för att förhindra onödiga spekulationer.

7c

Domare
Kommittén har tagit fram en domarrapport i blankettform som ska användas
vid/efter seriematcher och tävlingar inom distriktet.
Blanketten ska finnas på hemsidan så småningom.

7d

Tävling
CAB har tagit fram regler för seriens slutspel, (Skånskt Lagmästerskap).
Reglerna lästes upp och om någon vill komplettera, går det bra fram till nästa möte.
AU tar fram en ståtlig pokal till slutspelets segrare, Skånsk lagmästare 2007.
CAB kommer att gå igenom alla serieprotokoll för att se att allt är korrekt.

8

Övriga frågor
Valberedningen, LN och LB, presenterade följande tidsplan för sitt arbete inför
årsmötet den 28/2 i Eslöv:
3/1
Förfrågan angående kandidatur för kommande mandatperiod
24/1
Meddela föreningarna angående kandidaters tillgänglighet
7/2
Slutdatum för inlämnande av föreningars förslag
8/2
Valberedningsmöte
14/2
Delge föreningarna valberedningens förslag
WN föreslog mötet att nominera Morgan Fried till en styrelsepost vid
Svenska Brottningsförbundets årsmöte den 28/4 i Ystad.
Beslut fattades att frågan tas upp vid nästa styrelsemöte den 10/1.
Förslag till SBF:s Valberedning ska vara inlämnade senast den 15/1.
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9

Nästa möte
Nästa styrelsemöte: 10 januari 2006, kl. 18.00 i Malmö.

10

Avslutning
Ordföranden tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet: ________________________
Morgan Fried

Justeras:_____________________
Christina Lönnborn, sekreterare

Bilagor:
Motion 1
Motion 2
Motion 3
Motion 4
Motion 5
Motion 6
Motion 7
Motion 8

