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Protokoll fört vid Svenska surfförbundets styrelsemötet 2016-11-01 via Messenger.

1 Val av Ordförande, Sekreterare och Justerare för mötet
Patrick Ståhl valdes till ordförande
Henrik Fahlén till sekreterare
Thomas Berggren till justerare
2 Föregående mötesprotokoll
Närvarande
Ordförande Patrick Ståhl
Sekreterare Henrik Fahlén,
Vice ordförande Thomas Berggren
Kassör Robin Teigland
Love Berggren
Linn Jonsson
Dagordning:
- Föregående möte
Robin sammanställer tävlingslicenser för 2017. Vi behöver kunna se vem som betalat.
- ESF rekommendation till Individual member:
Tore Kramer är SSAs rekommendation.
- Förbundets ekonomi
Robin laddar upp kontoutdrag i samband med varje möte.
Henrik o Patrick överför pengar (reg. Avg. o licenser) från Surf SM
- Nya klubbar/medlemmar
Vi jobbar vidare med klubbar o medlemmar. Vi har fått nya klubbar och medlemmar och behöver uppdatera listan.
- RF ansökan
Version 8: ytterligare kommentarer har tillkommit och behöver justeras. Ny version läggs upp av Thomas. Henrik gör en framsida.
- Hemsidan
Vi behöver en ny sida på sikt.
- Svar till Hans Westerberg, ordförande i SOK.
RFansökan bifogas till SOK efter vi skickat den till RF och ber om SOKs stöd.
- Svar till Nils Johansson, Kanotförbundets ordförande.
Patrick skriver ett förslag på svar.
- Surf SM 2016
Ansvarsfördelningen mellan SSA, Domarförening, klubb och medlem i samband med SM reds ut.
Patrick ställer upp kostnader o utgifter direkt efter mötet. Linn Jonsson tar fram priser.
- Stockholm Open
Master o bodyboard arrangeras av Patrick.
- SM 2017
Klubbinbjudan skickas ut innan 15 december.
- 2017
Styrelsen skulle behöva en lista på roller inom SSA och värva potentiella styrelsemedlemmar.
- Förhandsvisning på Surfers i Varberg
Stubb kontaktar Surfers om deras sponsring.

Nästa möte
13 december 21.00 Thomas kopplar upp alla i tid om inget annat sägs.
XX Övriga frågor
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