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Protokoll fört vid Svenska surfförbundets styrelsemötet 2016-10-06 via Messenger.

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
Ordförande Patrick Ståhl
Sekreterare Henrik Fahlén,
Kassör Robin Teigland
Linn Jonsson
Linn Oredsson
Vice ordförande Thomas Berggren
Dagordning:
-Föregående möte inget att anmärka
-annan mötes form: Nästa möte sker via Messenger. Vi försöker mötas fysiskt mer än tidigare.
-RF-ansökan: Behöver kompletteras med OS, förstärka ISA och vår vision om SUP till OS, samt att få en representant från Sverige till OS. Parasurf läggs till
mening samt att pronepaddling nämns om att vi är med i VM. Juniorsurfing behöver nämnas. Lägerverksamhet mm. Skickas in senast 17 januari. SSA skickar in
den innan 20 oktober. Stubb kontaktar Christer Pallin innan 8 oktober.
-ISA årsmötet på Azorerna: Stubb medverkade, ISA är nu EN organisation. Sporterna inom ISA förtydligades, SUP är med i ISAs lista. Norge och Skottland är
nu med ISA. SUP VM i Danmark och VM i Surfing är i maj i Frankrike.
-Förbundets ekonomi: Kontoutdrag finns på driven. Stubb kontakt Surfers den 6 oktober, driver in pengar. ESF räkning behöver betalas inom kort. Swish är på
gång.
-Nya medlemmar/klubbar, ytterligare ca 15 nya medlemmar har tillkommit. SSA behöver fler klubbar som ansluts. Åsa Surfklubb (Patrick) , Falkenberg
Surfklubb (HF), Linköpings Universitet (Patrick), Chalmers CAS (HF), Malmö Surfklubb Patrick), Kungens Skateklubb (Patrick kontaktar), Zafer (Patrick),
Gävle (Patrick) behöver kontaktas av oss omgående
-SSA möte runt i landet turné: lyssna på medlemmar, Malmö, Stockholm, Varberg, Malmö, Gävle, Salusand. Stubb skapar ett dokument med syfte och
frågeställningar och lägger upp innan 1 november.
-SUP race RM 2017: Ansökningar behöver gå ut innan 15 nov.
-SUP surf SM 2017: Ansökningar behöver gå ut innan 15 nov.
-Surf SM 2017: Ansökningar behöver gå ut innan 15 nov.
-SST: Vi behöver sammanställa poäng.
SUPsurf kommer att medverka på Danmarks SUPsurf-tävlingar.
-ISA World SUP and Paddleboard Championship 2016.
-SUP/longboard SM 2016
-brev till förbundet: Tydliggöra en ansvars och checklista som läggs upp på SSAs hemsida, både för arrangörer och deltagare.
-Junior EM/Årsmöte ESF
-Surf SM 2016, Nynäshamn är passiva, patrick mailar innan 8 oktober,
-Filmpremiär på filmen "...", Landslagets film från Costa Rica: premiär på Surfers
-Nordic SUP Championship 2017 genomförs i Sverige våren 2017
Nästa möte
10 oktoberi 21.00 Thomas kopplar upp alla i tid om inget annat sägs.
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