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Närvarande via röstsamtal
Jack Berggren Elers
Anna-Lotta Eriksson
Josefin Bohman
Andreas Ahlström
Martin Björk
David Baltzersen Johansson
Linus Spjutsberg

1. Jack förklarade mötet öppnat.
2. Till ordförande för mötet valdes Jack.
3. Till sekreterare för mötet valdes Anna-Lotta.
4. Till justerare för mötesprotokollet valdes Josefin och Andreas.
5. Dagordningen för mötet fastställdes.
6. Protokollet från föregående möte föredrogs av Anna-Lotta.
7. Presentationsrunda, alla i styrelsen presenterade sig för varandra.

8. Val av förbundssekreterare
Mötet valde Anna-Lotta till förbundssekreterare.

9. Antidoping-ansvarig
Enligt verksamhetsplanen ska styrelsen fastställa en antidopingansvarig.

Mötet valde Martin Björk till posten.

10. IFHEMA och inbjudan från tyska förbundet
Enligt proposition från årsmötet ska förbundet begära utträde från IFHEMA.
Förbundet har även fått ett mail från det Tyska förbundet, DDHF, där det föreslogs att
de skulle anordna ett möte med olika internationella förbund för att starta någon form
av samarbete.

Då det förbund som mailade oss själva är med i IFHEMA så ställer sig mötet till en
början tveksamma till att delta i det föreslagna mötet, då förbundet har som uppdrag
av årsmötet att själva begära utträde därifrån. Efter diskussion var dock mötet
överens om att det aldrig skadar att ta reda på vad det tyska förbundet har för
agenda och vi kommer därför visa upp intresse för att delta i mötet. David ställer sig
som frivillig till att delta på mötet och Jack tar på sig att svara på deras mail.

Under diskussion om deltagande i detta möte som kom även frågan upp angående
ett samarbete med våra grannländer upp. Mötet är överens om att det är mer
fördelaktigt att starta upp ett samarbete med våra grannländer i första hand som har
egna förbund. Det första steget i den processen är först och främst att etablera en
kontakt och försöka anordna ett möte i höst för att se vad det mynnar ut i.
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Jack tar på sig att ta reda på hur processen ser ut för att begära utträde ur IFHEMA.

11. Utbildning i hjärt och lungräddning
I en av våra medlemsföreningar har frågan lyfts om att anordna en HLR-utbildning,
då vi trots allt utövar kampsport och det ibland uppstår olyckor. Vid efterforskning
visade det sig att sådana utbildningar är kostsamma och därför ställs frågan om
förbundet kan hjälpa till att bidra med sådana utbildningar.

Då förbundet har en budgetpost för projektstöd så går det alltid att ansöka om bidrag
till ett sådant här ändamål. Mötet diskuterade dock om det inte vore lämpligare med
kurser som är mer anpassade för skador som kan tänkas uppstå inom idrotten.
Exempelvis slag mot huvudet, blödning etc.

12. Arbetsmetod
Mötet har beslutat att använda styrelsens Messenger-chatt för akuta frågor. Styrelsen
kommer försöka anordna möten via messengers samtalsfunktion ungefär en gång i
månaden. Styrelsen kommer att använda sig av Google Drive för att delge
information sinsemellan. Enligt verksamhetsplanen ska förbundets Drive ses över för
att säkerställa att dokumenten där är aktuella och nödvändiga, vilket kommer göras
löpande under året. Årets styrelse har för avsikt att arbeta enhetligt med
verksamhetsplanen och utifrån den kommer ansvarsområden delegeras ut till
ledamöterna. Tanken är att gå igenom verksamhetsplanen vid varje möte för att
säkerställa att styrelsen ligger i fas med arbetet.

13. Övrigt
- Välja tävlingsansvarig

Mötet väljer Linus att vara tävlingsansvarig med stöttning av Jack.

- Rapportera in nya styrelsen till SB&K
Anna-Lotta tar reda på vem man ska maila till angående detta. Jack tar på sig
ansvaret att maila.

- Behöver vi byta firmatecknare?
Josefin tar på sig att kolla upp detta.

14. Datum för nästa möte
Nästa möte kommer att hållas 26:e april klockan 19:00 och kommer äga rum via
samtalsfunktionen i messenger.

15. Jack förklarade mötet avslutat.
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…………………………….. ……………………………..
Ordförande Jack Berggren Elers Justerare Andreas Ahlström

…………………………….. ……………………………..
Sekreterare Anna-Lotta Eriksson Justerare Josefin Bohman
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04 / 08 / 2021

17:56:09 UTC

Skickat för underskrift till Jack Berggren Elers

(elers.jack@gmail.com), Josefin Bohman

(josefinbohman@hotmail.com), Andreas Ahlström

(ahlstrommer@gmail.com) and Anna-Lotta Eriksson

(annalotta87@gmail.com) från annalotta87@gmail.com

IP: 83.209.130.181

04 / 08 / 2021

18:02:27 UTC

Visats av Anna-Lotta Eriksson (annalotta87@gmail.com)

IP: 83.209.130.181

04 / 08 / 2021

18:02:49 UTC

Underskrivet av Anna-Lotta Eriksson (annalotta87@gmail.com)

IP: 83.209.130.181

04 / 08 / 2021

18:12:52 UTC

Visats av Josefin Bohman (josefinbohman@hotmail.com)

IP: 78.73.134.244

04 / 08 / 2021

18:13:12 UTC

Underskrivet av Josefin Bohman (josefinbohman@hotmail.com)

IP: 78.73.134.244
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04 / 08 / 2021

19:29:23 UTC

Visats av Andreas Ahlström (ahlstrommer@gmail.com)

IP: 84.216.128.7

04 / 08 / 2021

19:31:57 UTC

Underskrivet av Andreas Ahlström (ahlstrommer@gmail.com)

IP: 84.216.128.7

04 / 09 / 2021

18:54:43 UTC

Visats av Jack Berggren Elers (elers.jack@gmail.com)

IP: 92.244.13.114

04 / 09 / 2021

18:55:00 UTC

Underskrivet av Jack Berggren Elers (elers.jack@gmail.com)

IP: 92.244.13.114
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