
PROTOKOLL  3 / 2021
Digitalt 2021-01-19

Närvarande Mats Bergman
Christer Landén
Ann-Marie Nottemark
Beatrice Ågren Karlsson
Lina Leandersson
David Lindström
Ann Johansson

§ 7 Mötets öppnande
§ 8 Godkännande av dagordning
§ 9 Föregående mötesprotokoll
§ 10 Ekonomiska rapporter
§ 11 Information om 

a) SBF
b) DOG
c) Extra Rådsmöte

§ 12 Corona Situationen
§ 13 Årsmöte 2021

a) Handlingar
b) Anmälningar
c) Mötesfunktionärer och inbjudningar
d) Teknik och mötesrutin

§ 14 Rapport från styrelsen
§ 15 Skrivelse
§ 16 Åtgärdslistan
§ 17 Övriga frågor
§ 18 Nästa möte
§ 19 Mötets avslutande

§ 7 Mötets öppnande.
Mötesordförande Mats Bergman hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 8 Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.



§ 9 Föregående protokoll.
Föregående mötesprotokoll godkändes, men inte underskrivet då detta var ett digitalt möte. 

§ 10 Ekonomiska rapporter.
Revisorerna har gjort revisionen för 2020, där slutresultatet hamnade på +2007 kr. Vi får se 
detta som ett bra resultat för 2020, då mycket har blivit inställt. Christer har gjort budgeten för
2021 som man har satt lite lägre, då vi inte vet hur 2021 kommer bli pga. Covid-19. Nu till 
våren kan man söka bidrag från RF för kvartal 3 och 4, vi är dock osäkra på om vi kan få 
något eftersom vi fick ett plusresultat för 2020.

§ 11 Information om 
a) SBF

Mats informerar att förbundsstyrelsen som jobbar på bra.

b) DOG
Mats informerar om DOG-gruppen, där vi har fått bra reaktioner av skrivelsen som 
Smålands BF har skickat ut till SBF, Klubbar och hemsidan. Fyra (4) klubbar kommer
i nuläget att gå ur DOG-gruppen.

c) Extra rådsmöte
I nu läget ser det ut som att det kommer bli ett extra rådsmöte i Mars, Det kommer att 
komma mer information framöver. Smålands BF har tre (3) st. Röster vid ordinarie 
rådsmöte i april, då vi har medlemmar som har gått över till Svemo, innan har vi haft 
fyra (4) st. röster.

§ 12 Corona Situationen.
Vi följer restriktionerna som har kommit från regeringen, tillsvidare ligger all verksamhet 
nere i Småland.

§ 13 Årsmöte 2021
a) Handlingar

Christer håller på att färdigställa alla handlingar, som kommer att skickas ut till 
samtliga klubbar, SGA, SBF mm, då det blir en väldigt stor fil för att skicka det via 
mejl till alla deltagare så beslutades det att den ska gå ut med post.

b) Anmälningar
I dagsläge är det 5 Klubbar och ett antal SGA som har anmält sig till årsmötet.

c) Mötesfunktionärer och inbjudningar
mötesordförande kommer vara Roger Engström, Sekreterare Ann-Marie Nottemark 
och rösträkningen Christer Landén. Dom som har blivit inbjudna till årsmötet är SGA, 
klubbar, valberedningen och Karin Leandersson (FS:s kontaktperson för Småland).

d) Teknik och mötesrutiner
Mötet kommer att genomföras digitalt genom Teams, där Mats gör teams kallelse till 
alla deltagare. Roger Engström som mötesordförande leder årsmötet, Ann-Marie 
Nottemark Sekreterare och Christer Landén sitter med som rösträknare. 



§ 14 Rapporter från styrelsen.
Mats-Möte med valberedningen och DOG-möte.
Christer- Möte med DOG-gruppen.

§ 14 Skrivelse
Det har kommit några protokoll till detta möte, som man kan gå in på SBF:s hemsida och läsa.
Motioner och propositioner inför det kommande förbundsmötet, som vi kommer att redogöra 
för på årsmötet.
Kursekonomin från SISU där vi ligger bra till med +23000kr

§ 15 Åtgärdslistan 
Gicks igenom.

§ 16 Övriga frågor.
Christer tog upp frågan angående utdelning av Olle Westerlunds kanna för 2020, vi beslutade 

att den inte ska delas ut, med motivering att mycket av verksamheten har legat nere under 
2020. Vi lägger till detta på åtgärdslistan.
Det beslutades att de som ska tackas av för sitt arbete i Småland kommer att ske på årsmötet 
2021, detta läggs till på åtgärdslistan.

§ 18 Nästa möte
Tisdagen den 4/2 kl. 19,00 Digitalt

§ 19 Mötets avslutande
Mats tackar för mötet och avslutar det.

Vid protokollet Justeras

Ann-Marie Nottemark Mats Bergman, tf. ordf.


