Skånes BrottningsfOrbund
Styrelsemöte i Malmö fredagen 7 december 2007

NäNarande: Bo Petersson, Kjell Nilsson, Ola Sjögren, Gerry Olsson, Robert
Jeppsson, Kai Johansson, Lennart Larsson, Kjell Nilsson, Rosemarie Liljegardh,
Pemilla Tuvestam, Lars Nilsson, Börje Schoug, Lars Bergqvist och Walter Nilsson.
§1
Ordförande Bo Petersson hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2
Dagordningen kunde fastställas.
§3
Föregående protokoll godkändes.
§4
Rapporter
Au-mötesprotokoll avhandlades. Årsmötet fastställdes till den 27 februari 2008.
Lennart och Walther var tillsammans med ytterligare 350 personer och lyssnade på
Thomas NordahI. Föredraget han höll var mycket uppskattat.
Information från Skånes Idrottsförbunds valberedning.

§5
Inkomna skrivelser.
Finns i AU-protokollen.

§6
Avsända skrivelser.
Skrivelse ska skickas till Svenska Brottningsförbundet om att övergångsreglerna inte
har blivit följda inför Fyrstads. Kan alla klubbar i Sverige på fredagen få en brottare
(som skrivit på pappren på torsdags kvällen) godkänd för sin nya klubb under helgen
för att på måndagen återgå till sin gamla klubb. I reglerna står det att 5 arbetsdagar
efter att papperna kommit till förbundet är brottaren klar för sin nya klubb. Undra vilka
regler som är till för att följas hos Svenska Brottningsförbundet.
§7
Ekonomi:
KN presenterade en saldolista och rapporterade om en tillfredsställande ekonomi
Beslut fattades att godkänna kassörens rapport. Kassören vill även att vi ska slopa
PostGirot och slippa kostnaden för detta. Styrelsen beslutade att vi bara ska ha
BankGiro.
§8

Dam kommitten
Träningsläger genomfördes den 1 december i Lomma och 26 stycken tjejer var med.
Stort tack till Lomma som upplät sin träningslokal till Team Skåne. Man efterlyste
även en T-shirt med Team Skåne tryck på ryggen. Fråga från ungdomskommitten
om tjejerna tänker anmäla sig till Gätalands Open, några planer för den tävlingen
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Ungdoms kommitten.
Träningslägret för killarna var välbesökt 62 stycken fanns på plats i Malmö och IK
Sparta (Anne Kvarnmark) hade fixat både fika och lunch till allas belåtenhet. Stort
tack till Anne. När det gäller USA resa så finns det ingen möjlighet för Skånes
Brottningsförbund att betala detta för brottare och ledare. En möjlighet som denna
kommer kanske aldrig igen och därför gör Team Skåne ett avsteg från sina normer
och säger att de som vill följa med till USA får betala sina resor själva. I USA står den
amerikanska klubben för uppehälle och mat. Detta innebär att man får göra en
intresseanmälan vilka som kan och vill följa med. Intresseanmälan kommer att
läggas ut på hemsidan och klubbarna/föräldrarna får anmäla sina brottare som kan
och vill följa med.
Tävlingskommitten
Seriebestämmelserna behöver ses över. Hamnar två lag på samma poäng räknas
inte kvoten utan inbördes möte. Har man vunnit varsin match är det antal femmor i
dessa två matcher som ska räknas osv. Detta innebär att sista omgången i serien
inte behöver gå samtidigt eftersom man inte kan brottas på resultatet. Det innebär
också att den som skall hålla skåneserien uppdaterad har problem att få rätt
placering på de olika lagen. Kvoten som skrivs ut idag fyller ingen som helst funktion
och kan tas bort. Skulle vilja att man ändrade så att alla ska förstå och direkt kan se
vad som händer i serierna. Skulle vilja att man har en diskussion på serieträffen
nästa år och försöker hitta ett system som alla kan förstå. Med tanke på att
Skåneserien är vår egen så ska vi värna om den och försöka täcka upp så mycket
som möjligt i seriebestämmelserna.
Nytt reviderat regelförslag till Skånskt lagmästerskap lämnades ut och godkändes av
styrelsen så att man äntligen kan skicka ut en intresseanmälan till klubbarna i
skåneettan.
Klippans BK vill ansöka om Fristils SM 2008. Skånes Brottningsförbund tillstyrker
ansökan och skickar in till Svenska Brottningsförbundet.
Förslag att segrarna på DM skall ingå i ett/flera lag där man möter antingen ett eller
flera lag från andra distrikt / nationer eller resten av Sverige. Förslaget mottogs
positivt på mötet och skall utvecklas ännu mer och kontakt skall tas med olika
nationer/distrikt för att kunna genom föra detta.
Fråga kom upp om man får vara med i andra kretsars nybörjartävlingar. Detta
bestämmer de olika kretsarna själva. Deltagarantalet på de olika nybö~artävlingarna
varierar stort från 125 brottare ner till 50 brottare. Skånes Brottningsförbund kommer
att kalla de olika kretsarna till ett möte och försöka hitta positiva lösningar.
Domar och tävlingssekreterare kommitten
Lugnt på denna fronten just nu.
Utbildningskommitten
Rosie kommer att köra utbildningen i Skåne. Man jobbar på att hitta någon som kan
ta utbildningen i Småland. 9-10 februari är det träff på Bosön.
Första steg 1 utbildningen var i Eslöv i november månad.
§9

Utmärkelser
Jan "Bubblan" Magnusson Hedersdomarkortet.

§10
Övriga frågor.
Mötet fastställer datumet för årsmötet till den 27 februari 2008 i Eslöv klockan 18.00.
Valberedningen presenterade sitt kalendarium.
Undertecknad skall till Gambia i två veckor och AU kommer under den tiden ta hand
om utresetillstånden.
Sponsorträff på Sten Stensson i Eslöv 22 januari 18.30.
Utbildningsbidragen måste skickas in till Skånes Idrottsförbund denna vecka.
§11
Nästa möte kommer att ske den 9 januari j Malmö.
§12
Ordförande Bo Petersson avslutade mötet.
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