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Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret inte hållit något protokollfört möte.

Valberedning
Christina Lönnborn, Katarina Muhonen

Revisor
Kenneth Nordström

Revisorsuppleant
Tomas Svensson

Verksamhet
I maj hölls en instruktörskurs i Skövde där Lena Kindmark, Synöve Strandberg, Kristina Edsberg, Jonna Eliasson,
Jessica Gregersen, Christina Lönnborn deltog.
Under hösten har tävlingssekreterarkurser hållits i hela landet, under olika helger för att alla ska ha möjlighet att delta
på någon kurs. Målsättningen är att kurserna innehållsmässigt ska vara så lika som möjligt.
I oktober hölls en kurs i TR i Stockholm. Instruktörer var Ove Gundersen och Leif Myhrer. TR har använts på flera
tävlingar, med goda erfarenheter. Problemet är att man behöver ha någon nätverkskunnig med, och någon som klarar
av att hantera om programmet strular.

Räkenskaper
Britt-Inger Gillberg tog, genom ett extra årsmöte, över som kassör. Hon har lagt ner ett stort jobb på att få ordning på
ekonomin. Bl.a. bytt bank för att få tillgång till kontot. STSF har under 2011börjat administrera betalningarna för TR.
De klubbar som använder TR betalar in 3 SEK/invägd brottare till STSF. Detta bokförs särredovisat. 2 gånger om året
betalar vi in till Klaus för de aktuella tävlingarna. Eventuellt överskott går oavkortat till aktiviteter för att ytterligare
utveckla användandet av TR.

Verksamhetsplan
STSF skall
jobba för att säkerställa kvalitén på lottningen vid svenska tävlingar med fokus på de aktiva
verka för att likrikta regler och ersättningar i Sverige
Ge förutsättningar för sekreterarna att göra ett bra jobb via utbildningar och coachning
Vara med och utveckla lottningen (program) och regelverk
Fortsätta utvecklingen och användningen av TR
Fortsätta utvecklingen av excelprogrammet och dess användning
Involvera fler i planeringen av utbildningen till hösten
Titta på regelverk för kategorisering
Se över centralisering av utbildningshelgen hösten (ge möjlighet för samverkan över distriktsgränserna)
Samverka med övriga SBF funktioner

Styrelsen tackar för sig genom
Lena Kindmark, sekreterare
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