Protokoll till styrelsemöte nr 16
2020-03-12
Mötesform: Telefonmöte
Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Thomas Juréhn (ordf.), Linn Magnusson, Sven Åfeldt, Kristin Tuomisto, Krister Andreasson,
Katarina Skönvall
Suppleanter:
Jens Berglund, Martina Wolgast, Dijana Zeric (sekreterare)
Adjungerande: Ewa
§196. Mötet öppnas
Mötet öppnades.
§197. Val av justerare
Katarina Skönvall valdes att jämte ordföranden justera protokollet.
§198. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§199. Föregående mötesprotokoll
Bordlades till nästa möte.
§200. Årsmötet
P.g.a. det rådande läget i landet med Covid-19 epidemin, har Centralstyrelsen beslutat att
bevilja en generell dispens till alla klubbar att genomföra sina årsmöten senast den 31
maj. Styrelsen beslutade att ställa in årsmötet med hänvisning till detta beslut och
återkomma med ett senare datum samt upplägg för årsmötet.
§201 Information till arrangörer
Styrelsen beslutade att göra ett informationsutskick till arrangörer om läget idag. Styrelsen
kommer även att ringa till de arrangörer som ska ha tävlingar i helgen.
§202 3 månaders synlighet
Styrelsen beslutade att tillfälligt häva kravet på att tävlingar måste ha tre månaders synlighet
för att godkännas. Detta för att underlätta för arrangörerna senare när tävlingssäsongen kan
komma igång igen. Regeln är sedan tidigare ett årsmötesbeslut men i extraordinära tillfällen
kan styrelsen göra ett sådant beslut. Covid-19 epidemin anses vara ett sådant.
§203 Återbetalningsfunktion i AGIDA
Styrelsen beslutade att undersöka kostnaden för att underlätta återbetalning till arrangörer
som ställer in sina tävlingar.
§204 Nästa möte
Inget datum bestämt.
§205 Mötet avslutas
Mötet avslutades.
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