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§ 27

Mötets öppnande
[Del 1] Ordföranden hälsade alla välkomna till dagens (7 april) möte kl. 19:30.
P.g.a. rådande COVID-19/Coronapandemi genomförs mötet som ett telefonmöte.
DOG/SBF har kallat till ett möte kl. 20:30 gällande ekonomi inom SBF som FWa
ska deltaga i. Detta möte ajourneras efter kl. 20:25 och fortsätter i morgon 8 april.
SBF ska bl.a. förklara hur ekonomin går ihop, det är varnat för ett stort underskott
på ca 1,5 milj.
[Del 2] Nrv.: FWa, JPe, HKu och KLu.
Ordföranden hälsade alla välkomna till dagens (8 april) telefonmöte kl. 19:30.
[Del 3] Nrv.: FWa, JPe, HKu och KLu.
Ordföranden hälsade alla välkomna till dagens (16 april) telefonmöte kl. 20:00.
Se § 35.

§ 28

Dagordning
Den utskickade dagordningen godkändes.

§ 29

Protokollsjustering
Protokoll 2020 nr 02 genomlästes, och lades till handlingarna.

§ 30

COVID-19/Coronapandemin
[Del 1]
Alla mår väl!
SBF-Årsmöte
F.n. planereas Förbundsmötet att köras på ett en dag med bara delegater, 26 april.
SBF återkommer till delegaterna inom kort, (enligt stadgarna 2 veckor före mötet
– i år 12 april) till ombud och SDF styrelserna!
(Kommer att förklaras på mötet den 7 april.)
Tävlings-/Träningstillstånd
Mötet diskuterade hur StBF ska hantera tillstånd under innevarande period med
COVID-19.
********************** Början på StBF bestämmelser ******************
StBF bestämmelser för Tävling-/Träningstillstånd under pågående COVID-19 pandemi.
Tävling/träning kan anordnas, dock utan publik eller folksamlingar.
Håll avstånd, ingen traditionell prisutdelning.
Arrangören måste genomföra riskbedömning enligt FMH:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuellautbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/
Se Tabell 1, Risker och åtgärder!
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Allmänna råd enligt FMH:
 ”Idrottsföreningar bör om möjligt hålla träningar och andra
idrottsaktiviteter utomhus och begränsa antalet åskådare. Om det är
möjligt att anordna träningar och träningsmatcher utan att riskera sprida
smitta kan aktiviteterna hållas, om inte bör de ställas in.
 Ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och likande, om
mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats.”
Se även länkar:
https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/braattfolkhalsomyndighetentydliggorsinaradtillidrotten

https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/
Arrangören ska med ansökan bifoga riskbedömning enligt ovan samt en
beskrivning av evenemanget.
Grunden är att inte evenemanget ska bidra till smittspridningen.
Notera att förutsättningarna kan komma att ändras med kort varsel beroende på vad som
händer i omgivningen.
Se alltid senaste information från RF/SBF och FMH resp. hemsida.
*********************** Slut på bestämmelserna ********************
JLö får mandat att avgöra och ge tillstånd.
Ovanstående bestämmelser meddelas Järfälla MK, § 32 a) samt publiceras på
hemsidan.
[Del 2]
Se ovan, texten justerad.

§ 31

§§ 31 – 35 behandlades under [del 2].
Ekonomin
Kassören presenterade månadssiffrorna.
Kassören redogjorde för siffrorna i Resultatrapporten.
Det har inte varit några oväntade aktiviteter så här långt på perioden.
Vi är dock oroliga för vad COVID-19 kommer att innebära, men det är ju såklart
lika för alla verksamheter under denna period.
Det påverkar ju i synnerhet inkomster från tävlingstillstånd som f.n. är 0:-.
SDF-stöd 2020: RF-SISU meddelar att bidraget blir enligt tidigare meddelade
preliminära belopp.

§ 32

Skrivelser

a) (Järfälla MK) Tillstånd p.g.a. COVID-19
OBS! JLö noterar att träningsförsäkring hos SBF inte finns för Järfällabanan.
Se bestämmelser i § 30 ovan, HKu meddelar Järfälla MK.
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§ 33

Rapporter och övrigt

Allmänt: RF: Info gällande COVID-19; RF-SISU: Info gällande COVID-19; SBF: Div. gällande COVID-19.

a) Rapport från senaste DOG mötet
Inget möte under perioden.
Rapport från det av SBF påkallade mötet i går, 7 april.
Gällande:
SBF’s ekonomi.
Frågor reddes ut och besvarades.
COVID-19
Se diskussion ovan i § 30.
Förbundsmötet
SBF/FS: Det finns ett antal förslag som diskuterades.
Blandade uppfattningar mellan distrikten, troligen flyttas till 5-6 sept.
SBF återkommer efter kommande styrelsemöte.
Hela StBF styrelsen måste ta del av informationen till ombuden till
Förbundsmötet för att kunna ta ställning till bl.a. nomineringarna till
förbundsstyrelsen.
FWa kallar på lämpligt sätt till ett möte om Förbundsmötet kommer att
genomföras den 26 april, annars kan det hanteras vid kommande styrelsemöte.
b) Profilkläder
HKu ser över vilka som tidigare inte fått och gör en beställning hos NEH.
Bordlägges till efter COVID-19.
c) Registerutdrag för ledare
Bordlägges till efter COVID-19.
d) Övrigt
Inget övrigt att rapportera.
§ 34

Nästa möte
Beroende på utvecklingen av COVID-19/Coronapandemin kan möte/platser
komma att ändras.
(#4), 12 maj, Plats: Inställes för SGA! Telefonmöte med bara styrelsen.
FWa ringer upp alla!
Meddela SGA att det är inställt ev. flytt.
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§ 35

Tillkommande telefonmöte
[Del 3]
Ärenden inför SBF Förbundsmöte:
Vi har tagit del av Verksamhetsberättelsen och Handlingarna till
Förbundsårsmötet.
A. Ekonomiskt ärende med anledning av revisionsberättelsen där revisorn inte
rekommenderar ansvarsfrihet
Efter senaste mötet har det kommit till vår kännedom att revisorn inte
rekommenderar FS ansvarsfrihet.
Stor förlust under 3 år inkl. en avsevärd förlust 2019.
Revisorns huvudsakliga grund är kostnaderna för en resa till USA för
ca. 300.000:- som vars nytta för medlemmarna ifrågasätts.
Styrelsen kommer att diskutera ställningstagandet till ansvarsfrihet vid kommande
möte den 12 maj.
FWa och JLö önskar att få mer info från SBF-ekonomiavdelning och planerar ett
möte inom kort.
Efter mötet [del 3] har SBF meddelat att Förbundsmötet planeras till den 14 juni,
varför ovan nämnda möte är kallat till från SBF (med alla SDF m.fl.) till ett
MS Teams möte den 5 maj.

B. Kommande val vid Förbundsmötet.
Valberedningen föreslår Magnus Berthling (M) till ny ordförande och att Lars
Pettersson (LP) väljs som ledamot i styrelsen samt att Örjan Eriksson inte får nytt
förtroende.
Styrelsen föreslår i det här läget M till ny ordförande men inte att LP väljs in i
styrelsen.
Vi önskar även att valberedningen söker tänkbara styrelseledamöter.

C. Förslag på nytt datum för Förbundsmötet.
Flytta till den 14 juni där ansvarsfrihet och val av styrelse behandlas samt
resterande ärenden vid ett möte 5-6 september.
Fler förslag finns. Nytt ”mail-möte” med DOG planeras till imorgon 17 april.
Styrelsen avvaktar utfallet från kommande DOG-möte.
Beroende på när Förbundsmötet kommer att genomföras behövs ytterligare
telefonmöten i närtid.
Övrigt:
FWa deltog vid Extra möte med RF-SISU.
Nya direktiv från RF, nu Ej tillåtet med tävling med Seniorer, dock tillåtet med
träning och tävling för ungdomar.
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§ 36

Mötets avslutande
Mötet [del 1] avslutades kl. 20:25.
Mötet [del 2] avslutades kl. 20:50.
Mötet [del 3] avslutades kl. 20:45, (se § 35).

Vid protokollet

Håkan Kujahn
Sekreterare - Stockholms BF

StBF:s adress:
Stockholms BF c/o Janne Lönnmark
Granitvägen 8A
135 46 TYRESÖ
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