
  

  

 

 

 

FS-PROTOKOLL Nr 2/2018 

Datum fredag den 16 mars 2018 

Tid  Kl. 18.30–19.45 

Plats  Kansliet, Stockholm 

Närvarande  August Wallén, Virpi Alajarva, Elin Bladh, Marcus Widengren, 

Johanna Rydberg, Tobias Back, Patricia Kazimierczak, Fredrik 

Gundmark 

Adjungerade   

 

1. Dagordningen 

Dagordningen godkänns. 

 

2. Mötessekreterare 

Till mötessekreterare utses Fredrik Gundmark. 

 

3. Justerares 

Till justerare utses Elin Bladh. 

 

4. Föregående protokoll 

Protokoll FS-1 punkt 4 tas upp på nästa ordinarie möte. 

Protokoll FS-1 punkt 5 tas upp på nästa ordinarie där kommande styrelse får ta 

ställning till att ge Virpi Alajarva uppdraget att se över redovisningssystemet och 

delta i RF referensgrupp om idrottsstöd. 

Protokoll FS-1 punkt 9 tas upp på nästa ordinarie möte 

Protokoll FS-1 punkt 10 tas upp på nästa ordinarie möte 

Föregående protokoll, FS-1, godkänns och läggs till handlingarna.  

 

5. Budget  

Förbundsstyrelsen godkänner senaste budgetförslaget daterat 2018-03-13  

 

6. Fördelning av pengar till UF per capsulam 

Förbundsstyrelsen konfirmerar beslutet som tidigare tagits per capsulam i 

Facebookgruppen om att godkänna fördelning av försäkringspengar till UF.  

Förbundsstyrelsen konfirmerar beslutet som tidigare tagits per capsulam i 

Facebookgruppen om att godkänna fördelningen av elitstöd.  

 

7. Sponsoravtal per capsulam 

Förbundsstyrelsen konfirmerar beslutet som tidigare tagits per capsulam i 

Facebookgruppen om att godkänna det omarbetade sponsoravtalet.  

 



8. Proposition huvudskador per capsulam 

Förbundsstyrelsen konfirmerar beslutet som tidigare tagits per capsulam i 

Facebookgruppen om att godkänna propositionen 

 

9. Processledarutbildning 

Fredrik Gundmark, vice ordförande och ordförande för utbildningskommittén lyfte 

frågan om att han vill delta på en processledarutbildning som SISU anordnar. 

Även Tobias Back anmälde intresse för utbildningen. 

Förbundsstyrelsen godkände att Fredrik och Tobias går utbildningen till en kostnad 

av 10000: - per person 

Fredrik Gundmark och Tobias Back deltog inte i beslutet. 

 

10. Elittränarutbildning 

Helena Hugosson har ansökt till Förbundsstyrelsen att få SISU/RFs 

Elittränarutbildning bekostad av förbundet. Helena Hugosson är engagerad i 

förbundet som elitansvarig. Mot den bakgrunden godkänner styrelsen att bekosta 

Helenas utbildning med en kostnad av 50 000kr mot att Helena skriver ett avtal med 

förbundet att efter genomförd utbildning fortsätta jobba med elitfrågor under en 

bestämd tid. Virpi Alajarva ges uppdraget att utforma avtalet och förhandla detta 

med Helena. 

 

10. Preliminära röstlängden per capsulam 

Förbundsstyrelsen konfirmerar beslutet som tidigare tagits per capsulam i 

Facebookgruppen om att godkänna den preliminära röstlängden.  

  

11. Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

 

12. Nästa möte  

Nästa möte beslutas under konstituerande mötet 

 

 

Mötesordförande 

 

 

_________________________ 

August Wallén  

 

 

Vid protokollet    Justerare 

 

 

_________________________   _________________________ 

Fredrik Gundmark    Elin Bladh 


