SSAFF styrelsemöte den 3 augusti 2008.
Plats: Hemma hos Thomas P i Lund
§ 1. Ordförande, Bengt Björnehammar, hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§ 2. Närvarande: Bengt Björnehammar, Thomas Palmgren, Dennis Svensson, Anders
Svensson och Cilla Fredholm
Frånvarande med anmält förhinder: Leena Sundberg, Mats Klintäng, Oskar Nilsson,
Dan Nilsson,
Frånvarande: Marija Håkansson.
§ 3. Beslut.
Eftersom ingen sekreterare fanns på plats beslutades att Cilla Fredholm för
protokollsanteckningar.
§ 4. Genomgång av förgående mötes protokoll.
§ 5. Rapport från DU.
Oskar skall snarast skicka ut ett nytt förslag på domarschema till styrelsen.
§ 6 Rapport från TU
Ingen från TU fanns med på mötet, ingen rapport.
§ 7. Rapport Utbildning.
Genomgång av utbildningsplanen. Vissa planerade utbildningar utgår eftersom det är enklare
och billigare för föreningarna att själva delta i de utbildningar som respektive SISU-distrikt
redan har i sitt kalendarium.
Beslut.
Klubbenonline. Föreningarna sköter utbildningen själva tillsammans med SISU.
Beslut
SSAFF skall inrikta sig på att ordna utbildningar mer specifikt för am-fotboll.
Beslut.
SSAFF skall genomföra en cirkelledarutbildning för domare under hösten. Tillfrågad som
cirkelledare är Sivtoft. Han har blivit tillfrågad i dag och skall ge besked så fort som möjligt.
Det är önskvärt att det blir den första helgen i november.
Beslut

Plattformen. Respektive förening får tillsammans med SISU i distriktet se till att alla ledare
får grundutbildningen
Beslut
SSAFF kommer inte att ordna någon utbildning i statistikhantering. Det är endast
Limhamn som har krav på sig att redovisa statistik.
Positions clinic. Inget beslut, undersökning pågår.
Positions clinic. Vilka coacher kan ställa upp? Förslag är Tyson, Johan V, Lasse B, Patrik L.
Vad kan dessa coacher erbjuda? Skall vi satsa på ex. Linje clinic, resiver, db. Planerat i
Halmstad om det går, en helg ex. 18-19 oktober? Thomas pratar med Johan V.
Information
SAFF skall hålla grundutbildning i plattformen steg 2 under hösten den kommer att ske i
Helsingborg.
Barn och Ungdom 1 i Helsingborg planerad till hösten 2008.
Junior och Senior 1 planerad till våren 2009
SSAFF uppmanar samtliga föreningar att skicka samtliga sina ledare till denna
utbildning eftersom det kommer vara ett krav fr.o.m. säsongen 2009 för att coacha ett
lag i seriespel.
§ 8. Föreningsmötet den 4 oktober
Föreningsmötet blir en utbildningsdag med bl.a. föreningsutveckling, ekonomi, bidrag,
100 nya ledare ULW, marknadsföring och matcharrangemangsansvariga.
§ 9. Rapport seniorer.
Inget att rapportera.
§ 10. Rapport Ungdom.
Inget att rapportera.
§ 11. Rapport Antidoping.
Månadsinformation fortsätter och möte/besök på klubbarna planeras.
§ 12. Rapport medical.
Inget att rapportera.
§ 13. Rapport jämställdhet och integration.
En jämställdhetsplan skall tas fram till nästa möte av Thomas Palmgren och Cilla Fredholm.

§ 14. Stabila föreningar.
Kontakta föreningarna så att de tar fram en 3-årig handlingsplan för den egna föreningen, hur
man skall rekrytera nya medlemmar och skapa en stabil ekonomi i föreningen till
föreningsmötet den 4 oktober. Dennis kontaktar Roos. Cilla tar fram ett material som hon fått
tidigare.
§ 15. Inkommande post.
Ingen post vad vi vet, inget besked från Marija Håkansson.

Beslut.
Det skall bytas kontaktperson och adress på hemsidan. Ny kontaktperson och postmottagare:
Dennis Svensson. Beridaregatan 14, 21748 Malmö.
§ 16. Nolltolerans.
Dennis S. skall kontrollera att alla klubbar skrivit under.
§ 17. Övriga frågor.
Thomas P kommer att skicka ut ett nyhetsbrev till samliga föreningar minst en gång per
månad. Det kommer också skickas ut ett inbetalningskort till förningarna för
utbildningssatsningen.
Nästa möte den 7 september klockan 12.00 hemma hos Thomas P i Lund.
Ordföranden tackade Thomas för hans gästfrihet/fika och avslutade mötet.
Justerare:

Bengt Björnehammar
Ordförande

Cilla Fredholm
protokollsförare

