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Plats:
Datum:
Närvarande:
Förhinder:

Telefon
2012-02-08

§§ 21-27
Tid:

21.00 – 21.40

Lena Arvidsson, Lars Granström, Mattias Emanuelsson, Monica Westin, Kerstin
Karlsson, Jonny Svensson, Andreas Larsson
Thomas Nilsson, Hans Björkborg, Sven Hämberg

21
MÖTETS ÖPPNANDE
Ordföranden Lena Arvidsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Dagordning
Endast valet av Årets Förening och rutinerna kring detta på
dagordningen. Kerstin utsåg att skriva protokoll, Lars Granström till att
justera.
Hela styrelsen var överens om att välja Luleå Bugg och Swing till Årets
förening.
Mattias utsågs att skriva ett förslag till motivering utifrån kriterierna
(3 – 4 rader).

Skriftlig motivering

Lena kontaktar Luleå och pratar med Inga-Lill när den skriftliga
motiveringen är klar.
22
Enades om att bjuda in tre personer från LBS till FM där förbundet står
för kostnaderna.

Bjuda in till SM

23
Liten ceremoni och utdelning av utmärkelsen Årets Förening.
Enades om att LBS erbjuds att presentera sitt arbetssätt under lördagen
(dagtid). Hur de jobbat och deras tankar inför framtiden. Prel 10 – 15
min för presentationen och ca 5 min för diskussion, totalt 20 min.

Presentera arbetssätt

24
Enades om att LBS får 1000 kr från Idrottslyftet som en liten
gratifikation. Kerstin tar reda på handläggningen runt IL.

Mer än en plakett?

25
Diskuterades om UBSS och ENA skall uppmärksammas ”för lång och
trogen tjänst med målmedvetet arbete” med ett litet IL-bidrag. Överens
om att endast ge LBS IL-bidrag. ”The winner takes it all”. Motiveringen
till detta är att vi inte gått ut med dessa kriterier vid utlysningen och att
det säkert finns flera föreningar som är värda ett pris som inte har sökt.

UBSS och ENA?

Förslag uppkom att presentera de nominerade föreningarna på vår
hemsida, ett nytt tilltag med ”Fokus på Föreningar”. Först ut naturligtvis
LBS. Bra idé tyckte alla att erfarenheter sprids mellan föreningarna.
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Uppdraget går till Info/PR att starta upp detta efter årsmötet. Info/PR
skall kontakta föreningarna i förväg och i samråd med dem lägga ut
texten från ansökningarna.
26
Avslutningsvis påminde Lena om textmaterial inför årsmötet.
Lena uppmanade samtliga att titta på dokumenten som skall publiceras i
Förbundsmöteshandlingarna (det vita häftet). Dessa texter är OK om vi
arbetar med på mötet i Varberg.

Texter till FM

De texter som skall in i Årsboken däremot måste till 90 % vara
klara vid mötet i Varberg.
Dokumenten finns i Dropbox under Årsmöte 2012.
27
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Avslutning

Vid protokollet

Ordförande

Justeras

Kerstin Karlsson

Lena Arvidsson

Lars Granström
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