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Protokoll SGBF styrelsemöte 2015-01-06
Plats: Stockholmsmässan
§1. Närvarande
Närvarande är Thomas, Tommie, Joel samt Hans.
§2. Justerare
Till justerare utses Tommie samt Joel.
§3. Medlemsavgifter
Järfälla samt Allstar har inte betalat förfallna avgifter.
Styrelsen beslutar att Järfälla samt Allstar utesluts ur Stockholm-Gotlands Boxningsförbund
och förbjuds därmed att deltaga i tävlingar. Svenska Boxningsförbundet informeras om detta.
Medlemskap i distriktsförbundet är möjligt först när förfallna medlemsavgifter är betalade.
§4. Ordförandekonferens
Styrelsen beslutar att ordförandekonferens hålls 9/2 18.00. Vi ska höra om den kan hållas på
Carinas Kök, annars kollar Joel upp andra möjligheter.
Ordförandekonferensen kommer följa upp verksamhetsplanen och även stämma av intresse
samt förmåga bland tränarna till samarbete på mer lokal nivå i samband med mässor och
events.
§5 My2015
(information, ej beslutsfattande)
SGBF ställde ut på My2015 för att skaffa fler medlemmar till de SGBF-anslutna klubbarna.
Projektledare var Joel och budget ca 4000:- (inköp av träställning för säckar 3000:- skrivs av
på tre år). Utställningen pågick i fyra dagar mellan 11 - 17. Rågsved, Narva, Hammarby samt
Dalen har hörsammat inbjudan som sändes till ALLA SGBF-anslutna klubbar. Totalt deltog i
genomsnitt 8-10 instruktörer och genomförde uppskattningsvis 500 - 600
träningsdemonstrationer vilket vi hoppas kommer att tillföra SGBF-klubbarna många fler
medlemmar.
§6 Inkomna förslag
DIF har mailat till SGBF om att anordna tävlingar 18/4. Detta datum har Haninge BK
preliminärt tagit. SGBF hör med HBK om det går att byta datum med DIF.
Övriga förslag från DIF:
Att alla som arrangerar öppna tävlingar dvs att alla klubbar är inbjudna att delta ska få del
av arrangörspengen, närhelst tävlingen beslutas. Dvs om någon klubb i ett senare skede
beslutar att göra en tävling ska även den tävlingen omfattas av stödet.
- Syftet med den fördelningen av tävlingstillfällen som SGBF tagit på sig är för att minska
risken minskar för att de få tävlingar som arrangeras krockar med varandra.
Styrelsen beslutar att avslå förslaget.
Slutna arrangemang ska ej omfattas då SGBF pengar är till för alla klubbar, även de som ej
kan arrangera egna tävlingar
- Detta blir svårt att genomföra i praktiken, och försvagar ett incitament att arrangera galor,
nämligen att vid stort intresse kunna favorisera lokala förmågor (och därmed minska
publiknärvaron).
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Styrelsen beslutar att avslå förslaget.
SGBF ska verka för en spridning av arrangemangen, som det är nu arrangeras väldigt många
tävlingar långt söder om stan. Extra stöd till klubbar i västerort (och norrort?), tex
organisatoriskt bör ges av SGBF.
- Att särbehandla klubbar blir svårt att sköta rent praktiskt, och riskerar skapa konflikter
klubbarna emellan.
Styrelsen beslutar att avslå förslaget.
§7 Nästa möte
Styrelsen beslutar att hålla nästa möte 8/2.
§8 Mötet avslutas

Justeras

__________________________
Tommie Gran

__________________________
Joel Grandell

