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Protokoll fört vid Svenska surfförbundets styrelsemötet 2016-05-30 via Skype.

1 Val av Ordförande, Sekreterare och Justerare för mötet
Patrick Ståhl valdes till ordförande
Henrik Fahlén till sekreterare
Love Berggren till justerare
2 Föregående mötesprotokoll
Närvarande
Sekreterare Henrik Fahlén,
Vice ordförande Thomas Berggren Suppleang Love Berggren
Dagordning:

Rapport från Ordförande Patrick Ståhl:
Pratat med Johan Sandström, som är ledamot i Skateboard förbundet och en gammal polare till mej, frågade lite om hur de gick till väga när de ansökte till RF,
ska träffa honom i Sthlm i slutet av veckan, åker till Sthlm den 2:a.
RF har flera jurister som hjälper till med ansökan och han hade några som han rekommenderade, har ej fått några namn än.
Thomas kommentar RF: Thomas formulerar och slutför ansökan till RF, korrektur på FB
Henriks kommentar: Borde inte SSA värva medlemmar från till exempel SurfAkademin och LaPoint? Detta behöver diskuteras.

Pratat med Cagge och Niclas Sjögren angående förslaget att köra 30års festen i samband med Surf SM, de gillade idén, de har en större sponsor på gång och
möte i klubben i veckan, som jag förstod det har de inte dragit igång alla SM planer än.
Frågat Trevor, ang att hjälpa till med hemsidan, han hade mycket att göra just nu, men fixar det om han får tid över.
Loves kommentar: Love tittar på hemsidan parallellt. De pratar med varandra.
Juniorernas tävling är fortfarande på Stand by.
Inga svar från Universiteten, men i RF finns redan ett Akademiska förbundet, vilket gör att behöver samarbeta med dom, ang Universitets Mästerskap i surfing.
Inget svar från Kanotförbundet.
Jag har varit i kontakt Kungälvs skateboard klubb, som är nystartad, där en landslags surfare Craig, sitter i styrelsen och föreslagit att de även ska inkludera
surfing, vilket de var positiva till, ska träffa dom någon gång i nästa vecka. Jag är själv från Kungälv.
Mailade Ants och Subsurfers senast igår, ej något svar än.
På förra möte, frågade jag om det fanns en möjlighet att förbundet var med och betalade en del av kostnaden till filmaren och produktionsbolag, vilket isåfall gör
det möjligt att använda materialet i våran presentation till RF.
Förbundet har tillgång till mycket filmmaterial, som är filmat av deltagarna, men vi har inte mycket filmmaterial som är filmat i högsta kvalité, eventuellt kanske
det går att göra en deal att vi även får hjälp även med att ta fram en presentations film till förbundet.
Om förbundet ej är med att finansierar filmaren, kan vi inte förväntas oss att ha några rättigheter eller del i produktionen.
Thomas och Henriks kommentar: Med tanke på att förbundet i dagsläget inte har möjlihet att finansiera detta så får vi hoppas att en sponsor träder in.
X Nästa möte
30 maj 21.00 Thomas kopplar upp alla i tid om inget annat sägs.
XX Övriga frågor
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