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§99

Mötets öppnande
Ordförande Folke Andersson hälsade de närvarande välkomna och
öppnade mötet.

§ 100

Organisationen
För att tillmötesgå de krav från RF/SOK som krävs för att erhålla elitbidrag
diskuterades framtida landslagsorganisation. Frågan om en lösning med
en deltidsanställd Förbundskapten, som även skulle arbeta med rekrytering
av ungdomar diskuterades. Förslag om att vid behov köpa in externa
tjänster för att stärka upp organisationen behandlades också.
Styrelsen beslutar: Att erbjuda Siw Kariström en tjänst på 50% att arbeta
som Förbundskapten och med rekrytering i förbundet. Med möjlighet till en
utökning av tjänsten om så skulle krävas.
Folke Andersson kontaktar Siw Kariström angående detta.
Birger Fält fick i uppdrag att efterhöra möjligheten att med extern hjälp, i
samarbete med FK, snarast komma igång med framtagandet av en
kravprofil.

§ 101

Nästa möte
Styrelsemöte 5 december kl. 13.00 i Göteborg

§ 102

Mötets avslutning
Ordförande förklarade mötet avslutat.
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Kvarstående uppdrag från tidigare styrelsemöten
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Birger Fält ansvarar för att nya stadgar skall läggas ut på hemsidan och t,yckas.
VU, utredning om eventuellt marknadsföringsutskott
Birger Fält upprättar förslag till regelverk för en “Disciplinnämnd” tillsammans med
Börje Hansson
Birger Fält att göra en uppdatering av tävlingsbestämmelsema
Birger Fält och Folke Andersson att ta fram instruktionslinjer för styrelsens
förbundsrepresentant och tekniska kontrollant
Tävlingskommittén får i uppdrag att ta fram mål samt en plan för att få minst en
deltagare till OS 2012
Karin Dahl kontaktar Stockholms Vandrarklubb och går med på några av deras
aktiviteter för att skapa kontakt
Siw och Birger ska ha enskilda samtal med aktuella aktiva för elitsatsningen.
Birger gör en gmvplan på vilka som kan vara aktuella, när och hur olika ekonomiska
medel ska användas.
Folke arbetar tillsammans med Siw Karlström fram ett förslag om den framtida
organisationen runt landslaget, rekrytering, tjejgåing.
Folke gör en skrivelse till Olympia där vi förutsätter att de ekonomiska
motsättningarna klaras ut.
Birger ser till att nya stadgar gällande Förbundsmöte vartannat år skickas ut på
remiss till distrikt och röstberättigade föreningar.
Birger och TU fördelar elitbidraget för 2010
Ove tar fram kriterier för att få arrangera tjejgåing.

Nya uppdrag
•

Folke Andersson kontaktar Siw angående anställning på 50% i förbundet.
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