Protokoll S3 09-06-01

Distriktsförbundsstyrelsen SSAFF

PROTOKOLL S3 FÖR DISTRIKTSFÖRBUNDSSTYRELSEN
SÖDRA SVERIGES AMERIKANSKA FOTBOLLFÖRBUND
DEN 2009-06-01, EKEBY
Närvarande:

Anders Svensson (AS), Bengt Björnehammar (BB), Dennis Svensson (DS), JanOlof Sivtoft (JOS) [from. §42], Per Andersson (PA), Per Haakon (PH), Thomas
Palmgren (TP)

Förhinder:

Ingrid Svensson (IS)

Frånvarande:

Ingen
DFS - Distriktsförbundsstyrelsen, FS - SAFFs förbundsstyrelse
TB - Tävlingsbestämmelserna

§35

Mötets öppnande
a)

Val av Mötesordförande
DFS utser TP till Mötesordförande.

b)

Val av Mötessekreterare
DFS utser TP till Mötessekreterare.

c)

Val av Protokollsjusterare
DFS utser AS till Protokollsjusterare.

§36

Tid och sätt
DFS finner att mötet är behörigt utlyst.

§37

Adjungeringar
Inga adjungeringa att ta ställning till.

§38

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll är ej justerat.
DFS beslutar att bordlägga frågan till nästa möte.

§39

Föredragningslistan
DFS beslutar att lägga till:
$42 a) Genomförda licenskontroller
$42 b) Matchkontrollanter i föreningarna
$42 c) Återföra ungdomsfotbollen till distrikten
$42 d) Domarmodellen
$42 e) Förtjänsttecken
$42 f) Förslag från VSAFF
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§40

Distriktsförbundsstyrelsen SSAFF

Rapporter
a)

Ekonomi
Enligt bilaga 2

b)

Utskott
Tävlingsutskottet
I likhet med DU så bedöms verksamheten i utskottet vara så liten att det inte finns
behov av ledamöter. Rutinärenden såsom anmälan av PW sköts av ordföranden
medan mer komplicerade frågor överförs till VU vid behov
Carlshamn har arrrangerat en PW turnering med lag från Göteborg och Limhamn
den 10 maj.
Domarutskottet
Inga matcher har behövts ställas in.

c)

Ansvarsområde
Ungdomsutskott
Fortsatt planering för DM-camp dem 25-26 juli antingen i Hässleholm eller Ekeby.

d)

Förbundsinformation
Vissa protokoll saknas på SAFF's hemsida.

§41

Inkommande post
DS informerade om inkommande publicationer.

§42

Övriga frågor
a)

Genomförda licenskontroller
SSAFF har genomförs 2 st matchkontroller.
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b)

Distriktsförbundsstyrelsen SSAFF

Matchkontrollanter i föreningarna
Utskick till föreningarna med önskan om att få in 2 st namn/förening på
intresserade matchkontrollanter. Matchobseravtionerna skall skickas först till
SSAFF för att därifrån vidarebefordras till SAFF.

c)

Återföra ungdomsfotbollen till distrikten.
JOS skriver samman förslag på text om detta. Detta skickas av TP till de andra
distrikten för att utröna eventuellt stöd ifrån dessa.

d)

Domarmodellen
JOS skriver samman förslag på text om att ändra domarmodellen. Denna skickas
av TP till de andra distrikten för att utröna eventuellt stöd ifrån dessa.

e)

Förtjänsttecken
Styrelsemedlemmarna skriver till nästa styrelsemöte en lista med de personer de
kan komma på som bör vara aktuella för förtjänsttecken ifrån SAFF.

f)

Förslag från VSAFF
Inkommit förslag från VSAFF om stöd för att lägga motion om att en helg innan SMfinalerna skall göras fri för att skapa möjlighet att spela uppskjutna matcher. PH tar
kontakt med VSAFF och ber dom skicka förslaget i sin slutliga form, dock ser
styrelsen positivt på det. Väntar med beslut till vi sett det slutgiltiga.

g)

Nästa föreningsmöte
Beslut om datum för nästa föreningsmöte då föreningarna skall diskutera förslag till
ändringar i TB och motioner till SAFF årsmöte. Datum beslutades till den 15
augusti, plats meddelas senare.

§43

Beslutsuppföljning

Beslutsuppföljningen uppdaterades enligt bilaga 1.
§44

Nästa Möte
24 juni hemma hos JOS, Metallvägen 7, Löddeköpinge
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§45

Distriktsförbundsstyrelsen SSAFF

Mötet avslutas
TP förklarar mötet avslutat.

Justeras
_________________________________
Thomas Palmgren, Sekreterare
_________________________________
Anders Svensson, Protokolljusterare

Sida 4 av 4

