Förbundsstyrelsen (FS)

PROTOKOLL

Nr: 2013-006

Protokoll fört vid sammanträde med Förbundsstyrelsen för Sveriges
Filatelist-Förbund (SFF) enligt följande:
Tid:
Plats:
Närvarande:

2013-08-31—09-01
Skövde
Rangfors Vivi-Ann, Ordförande
Hansson Hans-Uno, vice ordf.
Mårtensson Christer, sekreterare
Forsgren Ivan, kassör
Dahlner Bo
Jan Palmén, suppleant
Per Bunnstad, kanslichef
Ulf Nilsson, redaktör
Gösta Karlsson, Valberedningen
John Fritz, Valberedningen (§§ 1-4 och 6 a+b)
Jonas Hällström (§§ 1-4 och 6b)

§1

Mötet öppnas

Ordförande Vivi-Ann Rangfors hälsade välkomna öppnade mötet.

§2

Mötets beslutsmässighet

Det konstaterades att beslutsmässighet förelåg.

§3

Dagordningens
fastställande

Styrelsen beslutade
-att fastställa den föreliggande dagordningen.

§4

Föregående
mötesprotokoll

Styrelsen beslutade
-att med godkännande lägga protokollen 2013-004 och -005 till
handlingarna.

§5

Skrivelser

Förelåg skrivelse från Björn
Kulturens bildningsförbund.

Söderstedt

angående

medlemskap

i

Styrelsen beslutade
-att uppdra åt Per Bunnstad att besvara skrivelsen.
§6

Rapporter

a/ Ekonomi. Periodbokslut, likviditetsbudget m.m. penetrerades.
b/ UK. Jonas redogör nogsamt hur UK´s styrelse behandlat den
ekonomiska situationen och hur man utifrån den gemensamma historien
kommit fram till föreliggande budgetförslag. UK har behandlat frågan om
eget huvudmannaskap och därvid kommit fram till att det inte är
lämpligt med någon särlösning, vilket återspeglas i budgetförslagen.
c/ SFU. Hans-Uno Hansson har inför mötet lämnat en skriftlig rapport
vilken kompletteras med informationen att SFU under hösten skall ha
brainstorming om verksamheten.
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d/ Kansliet. Förelåg skriftlig rapport från Per Bunnstad. I rapporten
fanns förslag till medaljer vid UPPFRIM 2013 i Uppsala. Per framförde
också att Falu Filateli-Förening önskar återinträda i förbundet. På Pers
initiativ diskuterades förberedelserna inför Kongressen 2014.
Styrelsen beslutade
-att tre medaljer skall delas ut tillarrangörerna av UPPFRIM 2013,
Bengt-Göran Östrerdahl, Ulf Rick och Anders Olason,
-att uppdra åt Hans-Uno Hansson att dela ut medaljerna vid Palmarén,
-att bevilja Falu FF återinträde, samt
-att tillsätta en programkommitté för Kongressen bestående av HansUno Hansson och Per Bunnstad.
e/ Redaktören. Förelåg skriftlig rapport från Ulf Nilsson som också
framförde att ett nytt löneavtal för de anställda nu förelåg.
Styrelsen beslutade
-att uppdra åt Ivan Forsgren att revidera lönerna för alla tre anställda.
f/ Åtgärdslistan. Åtgärdslistan genomgicks och avrapporterades.
Styrelsen beslutade
-att Scandic-avtalet skall informeras till medlemmarna samt
-att uppdra åt Ivan Forsgren att undersöka möjligheten att träffa avtal
med Hotell Oden i Stockholm.
§7

Diskussion och
beslut om SFFs
framtida
verksamhet

Omfattande diskussion förekom avseende förbundets framtida
verksamhet mot bakgrund av det ständigt minskande medlemsantalet
och därmed den allt sämre ekonomin.
Styrelsen beslutade
-att uppdra åt Per Bunnstad att undersöka möjligheterna till
annonsutbyte med Tradera i syfte att öka medlemsantalet,
-att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Vivi-Ann Rangfors och HansUno Hansson att med prioritet undersöka möjligheterna till samverkan
med Paul Linde för en positiv påverkan av budget för 2014-15 och
vidare,
-att uppdra åt Ivan Forsgren att diskutera med Jonas Hällström
eventuella möjligheter till justeringar i UKs budget,
-att föreslå kongressen att förbundsstyrelsen fortsättningsvis skall bestå
av sju ordinarie ledamöter och att styrelsen skall vara arbetande varmed
kostnaderna för kanslipersonal kan inbesparas,
-att uppdra åt Christer Mårtensson att med sin kontakt undersöka
möjligheterna för kontakten att överta förbundets ekonomihantering
samt
-att uppdra åt Jan Palmén att undersöka möjligheterna att minska
revisionskostnaderna.

§8

Nya stadgar

Nytt stadgeförslag genomgicks och omfattande diskussion förekom.
Styrelsen beslutade
-att förslå kongressen att ändra stadgarna avseende Kongressen så att
Kongressen fortsättningsvis skall bestå av medlemmarna och inte av
föreningarna valda ombud, vilket innebär att den representativa
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demokration ändras till direkt demokrati, samt
-att utifrån den förda diskussionen uppdra åt Jan Palmén att färdigställa
stadgeförslaget.
Mot beslutet i första att-satsen reserverade sig Ivan Forsgren och Bo
Dahlner (Se bilaga).
§9

Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 10

Kommande
styrelsemöte

Styrelsen beslutade
-att hålla styrelsemöte som planerat den 22-24 november i Skövde.

§ 11

Mötets
avslutande

Ordförande
detsamma.

tackade

för

ett

givande

styrelsemöte

Vid protokollet

Justeras

Christer Mårtensson
Sekr.

Vivi-Ann Rangfors
Ordförande

och

avslutade
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