Protokoll styrelsemöte Nr 10/20 söndag 2020-11-25, Teamsmöte
Närvarande
Stefhan Klang, mötesordförande (SK)
Johan Lindström, ledamot (JL)
Thomas Backteman, ledamot (TB)
Carl Börjesson, ledamot (CB)
Milla Jonsson, ledamot (MJ)
Linda Tufveson, ledamot (LT)
Leif Karlsson, generalsekreterare (LK)
Catarina Andersson, verksamhetsrevisor (CA)
Jenny Palmqvist, Kansli (JP)
Fredrik Kessiakoff, personalrepresentant (FK)
Frånvarande
Marie Rydne ledamot (MR)

§ 224

Mötets öppnande


§ 225

Föregående mötesprotokoll


§ 226

Ordförande SK öppnade mötet

Genomgång av föregående protokoll 2020-11-01

Godkännande av dagordning


Dagordningen godkändes
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§ 227

Val av mötessekreterare


§ 228

Val av protokolljusterare


§ 229

Mötesordförande SK och CB

GS-rapport


§ 230

JP valdes till mötesekreterare

GS rapporterade om senaste händelserna

SM-ansökningar


Styrelsen beslutade att godkänna följande SM-ansökningar:
o
o
o
o
o



§ 231

SM XCO 2021 – CK Master
SM XCO 2022 – Järfälla CK
SM XCM 2021 – CSK Ludvika
SM BMX 2021 – Engelholms BMX-klubb
SM BMX 2022 – Lerums CK

Styrelsen besultade att godkänna Grengrupps Bancykels
önskemål om att flytta SM Bancykel 2020 till sista helgen i
januari 2021 - förutsatt att kommissariekommittén godkänner
flytten. Detta är sista datum SM Bana flyttas till. Om inte
mästerskapet kan genomföras denna helg, utgår SM Bana 2020.

Ekonomisk rapportering


LK informerade om budgetprocessen 2021 och viktiga datum.
Vidare diskussioner om budgetprocessen kommer föras under
kommande strategimöte den 28 november.
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§ 232

Marknad






§ 233

Styrelsen beslutade att ge Milla Jonsson uppdraget att inleda
arbetet med att ta fram en ekonomi-/personalhandbok för
Svenska Cykelförbundet. I samband med arbetet kommer en
genomsyn av befintliga rutiner göras. Styrelsen godkände även
förslaget om att en praktikant från IHM kan tas in för att hjälpa
till med arbetet.
Styrelsen beslutade att höja licensavgiften för vuxna/seniorer
med 50 kronor.

LK redogjorde för disskussioner med befintliga sponsorer och
hade en genomgång av befintliga avtal.
FK hade en genomgång av förda disskussioner med Bauhaus
LK presenterade ett nytt partnerförslag från Svenska
Spel/Tillsammans för fler i rörelse gällande grenspecifik
sponsring till e-cycling. Styrelsen beslutade att godkänna
partnerförslaget som innebär riktade medel på 150 000 SEK till
e-cycling.
Shimano/Pearl Izumi har haft en dialog med LK och JP om att
starta en webbshop under december för att hjälpa SCF att få
fart på försäljningen av befintliga supporterkit, samt skapa nya
profilkläder ”print on demand” (t-shirts, hoodies) för folk
utanför förbundet.
Styrelsen beslutade att en provkollektion ska beställas till
kansliet för utvärdering innan webbshopen startas upp.

Avrapportering projekt


SK uppdaterade styrelsen om projekt Jönköping
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§ 234

Avrapportering grengrupp







§ 235

TB rapporterade om vad som sker i grengrupp Landsväg
LT rapporterade om vad som sker i grengrupp MTB
CB rapporterade om vad som sker i grengrupp Bana
MJ rapporterade om vad som sker i grengrupp CX
JL rapporterade om vad som händer i grengrupp BMX
SK rapporterade om vad som händer i grengrupp Para

Övriga frågor







TB och SK informerade om vad som sades på Riksidrottsforum
den 7-8 november, där även LK deltog.
SK informerade styrelsen om dagordning och upplägg inför
strategidagen den 28 november.
LK rapporterade om situationen med Cycling Academy Sports
Club CK/Memil Pro Cycling.
TB redogjorde för disskussioner som förts om damtävlingen
Battle of the North (Landsväg).
LT informerade om att Falun är intresserade av att arrangera
världscupstävlingar i MTB-XCO år 2024 och MTB-XCE år 2022.
Styrelsen beslutade att tävlingsverksamheten ska vara fortsatt
pausad med anledning av Covid 19 och senaste tidens skärpta
restriktioner (Allmän sammankomst max 8 personer, skärpta
allmänna lokala råd i hela Sverige med mera).
Vi avråder även från träning i enlighet med de allmänna lokala
råden. Stängningen gäller till och med den 15 januari 2021.
Nytt beslut tas vid nästa styrelsemöte.
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§ 236

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte sker onsdagen den 13 januari 2021 via Teams

§ 237

Mötets avslutande


Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet
Jenny Palmqvist (Nov 26, 2020 17:03 GMT+1)

Jenny Palmqvist

Justeras den 25 november 2020

Karl Börjesson (Dec 3, 2020 08:13 GMT+1)

Stefhan Klang (Dec 3, 2020 08:32 GMT+1)

Stefhan Klang

Carl Börjesson
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