Protokoll S4 09-06-24

Distriktsförbundsstyrelsen SSAFF

PROTOKOLL S4 FÖR DISTRIKTSFÖRBUNDSSTYRELSEN
SÖDRA SVERIGES AMERIKANSKA FOTBOLLFÖRBUND
DEN 24 JUNI 2009, LÖDDEKÖPINGE
Närvarande:

Bengt Björnehammar (BB), Dennis Svensson (DS), Jan-Olof Sivtoft (JOS), Per
Andersson (PA), Per Haakon (PH), Thomas Palmgren (TP), Ingrid Svensson (IS)

Frånvarande:

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

§46

Mötets öppnande
a)

Val av Mötesordförande
DFSs ordförande TP är närvarande och leder mötet.

b)

Val av Mötessekreterare
DFSs sekreterare JOS är närvarande och protokollför mötet.

c)

Val av Protokollsjusterare
DFS utser DS till Protokollsjusterare.

§47

Tid och sätt
DFS finner att mötet är behörigt utlyst.

§48

Adjungeringar
Inga adjungeringa att ta ställning till.

§49

Föregående mötesprotokoll
DFS beslutar att bordlägga frågan till nästa möte.

§50

Föredragningslistan
DFS beslutar att lägga till:
$53 a) Förtjänsttecken
$53 b) Höstens möte
$53 c) Damfotboll
§53 d) Förändringsarbete inför 2010
§53 e) Licenskontroll
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§51

Distriktsförbundsstyrelsen SSAFF

Rapporter
a)

Ekonomi
Enligt bilaga 2.
Carlshamn betalt en andra laglicens för PW.

b)

Utskott
Tävlingsutskottet
Carlshamn arrangerar en PW tunering.
DM-cup för klubblag inställd. Endast ett lag anmält och två föreningar som
svarade.
Kristianstad och Ystad ska ha spelat PW, påpeka att det ska lösa en laglicenser.
Domarutskottet
SAFF erbjuder en uppsamlingsdomarskola i Stockholm.
3 domare unga och lovande domare skall utses till DM Cup i Västerås. Ingen
ersättning utgår men en mentor, matchutverdering, föreläsning i kostlära ingår.

c)

Ansvarsområde
Ungdomsutskott
DM Cup i Västerås. Ledarstap på 8 personer utsedd.
Uttagning till distriktslaget i Ekeby lör 25 juli. Mat 30 kr portion går att beställa i
förväg.
Utbildningsutkottet
BB har deltagit i en SISU utbildning. Konferans för utbildningsansvariga i
distriksförbunden.
Köpa in SISU plattformen, pris max 15.000 kr, prelimenärt den 24-25 Oktober.
Senior
Undersöka intresset av att ha en allstarmatch inom Södra.

§52

Inkommande post
IS informerade om inkommande publicationer.
Matchrapporter från PW-cup har inkommit.

§53

Övriga frågor
a)

Förtjänsttecken
TP dra vidare i detta.
Ett försök görs att starta "röda tråden". IS börjar.

b)

Höstens möten
15 aug föreningsmöte och därefter styrelsmöte. Plats Kristianstad eller Hässleholm
Styrelsemöte 14 sept Lund 18:30

c)

Damfotbollen
Merparten av klubbarna i distriktet är kontaktade. En lista är under
sammanställning.
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d)

Distriktsförbundsstyrelsen SSAFF

Förändringsarbete inför 2010
Inför föreningsmötet informera klubbarna att inkomma med förslag till förändringar
inför 2010. Under mötet kommer dessa att diskuteras, samt hur vi går vidare.
JOS presenterade sitt förslag till justering av nuvarande domarsystem. Förslaget
skulle justeras något och sen skickas ut till styrelsen på nytt.
JOS presenterade några tankar kring ungdomsfotbollen inför nästa år. Förslaget
skall skrivas ner och skickas till styrelsen.
Snarast skicka ut en förfrågan om DM spel höst för alla åldersgrupper.

e)

Licenskontroll
Ekeby-Halmstad licenskontroll, utan problem. Dock var det svåt att få ut listorna.

§54

Beslutsuppföljning
Beslutsuppföljningen uppdaterades enligt bilaga 1.

§55

Nästa Möte
Lör 15 aug efter föreningsmötet.

§56

Mötet avslutas
TP förklarar mötet avslutat.

Justeras
_________________________________
Jan-Olof Sivtoft, Sekreterare
_________________________________
Dennis Svensson, Protokolljusterare
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