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Protokoll fört vid Svenska surfförbundets styrelsemötet 2016-04-23 via Skype.
Närvarande
Vice ordförande Thomas Berggren, Ordförande Patrick Ståhl, Ledamot Linn Oredson, Kassör Robin Teigland
1 Val av Ordförande, Sekreterare och Justerare för mötet
Patrick Ståhl valdes till ordförande
Thomas Berggren till sekreterare

2 Dagordning för SSA Styrelsemöte den 11 april.
- Ansökan RF
- Hemsidan
- Flera surfklubbar kampanj
- Internationell Innovations tävling
- Veckans gäst instagrammare
- 30 årsfestent
3 Ansökan RF
Ansökan planeras lämnas in under året. En viktig del är att kunna uppvisa et underlag med många klubbar och många
medlemmar.
Jobbet med att få in medlemmar är ärför mycket viktigt.
4 Hemsidan
Arbete pågår kontinuerligt. Finns en del länkar osv som kopplar mot icke aktuella sidor osv.
En effektiv platform för styrelsearbetet efterlyses. Robin har en kontakt som kan rekomendera någon gratisvariant. =>Robin
kollar och så kanske vi kan pröva inför nästa styrelsemöte.
5 Fler klubbar kampanj.
Vi har fått medlemslistorlistor från:
·
Salusand
·
Varbergs surfklubb
·
Nynäshamns surfklubb
Ett enkelt register skapas i Excel

=> Thomas

Vidare vill vi ha listor/betalt från
·
·
·
·
·
·

Stockholm subsurfer
Varbergs förenade surfare
Linköpings universitet
Chalmers
Skåne
Gävle/South Bothnian

=> Thomas
=> Thomas
=> Patrick
=> Patrick
=> Thomas
=> Thomas

Det borde dessutom finnas separata SUP klubbar som vill/borde ansluta sig.
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6 Innovationstävling.
Bör diskuteras nästa styrelsemöte så att fler i styrelsen får info. Till dess så tar vi reda på mer info om hur den skulle kunna
utformas => Robin
7 Veckans gäst instagrammare
Förslag från Tim Latte. Vi kan typ varje vecka utse någon Gäst instagrammare som lägger ut en bild med en del text i SSA’s
namn. Detta för att göra flödet mer intressant. Styrelsen tar fram en lista på namn som vi kan fråga.
Förslag att vi prövar detta relativt omgående. => Love tar 1a gången med ”En dag/vecka på Hawaii”
8 30 års fest
Patrick kollar upp möjligheten att hyra lokal via ”Vera” => Patrick
Antingen gäller 2a halvan av Maj för festen eller mer troligt blir det nu under hösten.

9 Övriga frågor
SUP sektionen i Kanot - samarbetsproblemen
Johan Möller från SUP sektionen i Kanot har kontaktat Patrick och efterfrågat ett möte. Patrick har gett honom förslag på
tider. Dock måste det ske närmsta tiden då Patrick sen åker ner till Frankrike. => Patrick bevakar detta och ser till att mötet
blir av.
Juniorlandslaget
Trevor undrar om en sponsor till Juniorlaget kan fakturera SSA för en uppsättning våtdräker (dessa betalas in av juniorerna i
förskott till SSA
Styrelsen bifaller denna begäran. => Patrick meddelar Trevor.

10 Nästa möte
9 Maj 20.30 Thomas kopplar upp alla i tid om inget annat sägs.

Sekreterare

Justeras

…………………………………………..

………………………………………..

Thomas Berggren

Robin Teigland
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