Rapport och kommentarer från SKOF föreningsledarträff 23 maj 2018
Drygt 30 representanter för klubbar, kommittéer och styrelse var samlade på Husaren, Södra Rörum
för vårens föreningsledarträff.
· Anne Udd inledde föredragningarna med att informera om UNGOTEKET.
Se bifogade ”slides” 2-4 och skannat info-blad (två sidor).
· Informationer från kommittéer och kansli fortsatte enligt ”slides” 5-14.
· Styrelsen genom Andreas har sammanställt statistik, ”slide 15”över klubbarnas
representation i styrelse och kommittéer. Anledningen till sammanställningen är bl a att få
ett underlag i arbetet med att försöka fylla den vakanta styrelseposten och hitta personer till
SKOF valberedning. Ett uppdrag som gavs till styrelse och klubbar vid årsmötet i februari.
De närvarande enades om att försöka skapa kontinuitet i valberedningen genom att ledamot
i valberedningen väljs på tre år och att en ledamot byts varje år. I valberedningen inför valen
till 2019 kvarstår Tommy Bengtsson, Hässleholms OK. Tommy var den ende som åtog sig
omval.
Andreas har också tagit fram ett förslag till rullande schema (”slide” 16) för val till
valberedningen. Förslaget antogs vid träffen. OK Kontinent valde att flyttas upp och ingå i
grupp 1 redan under innevarande år. Detta får till följd att följande klubbar: Hässleholms OK,
Örkelljunga FK, Rävetofta OK och OK Kontinent har till uppgift, att enligt överenskommelse
vid träffen, till senast den 31/8 2018 ha en fastställd sammansättning utsedda att verka i
SKOF valberedning ett, två respektive tre år. Denna valberedning skall till
funktionärsvalmötet i november presentera kandidater till de olika kommittéerna.
Anmärkning: Styrelsens förslag är att ha som ambition att ha ett rullande schema där en av
tre ledamöter byts ut varje år, men hela valberedningen ska alltså väljas varje år.
· Nästa programpunkt handlade om diskussioner runt de nya Anmälningsavgifterna
”slides 17-18” som antogs vid SOFT förbundsmöte i mars i år.
Observera att det fr o m 2019 är möjligt att ta ut en tilläggsavgift (efteranmälningsavgift)
även i Öppna- och motionsklasser dock inte i Inskolnings- och utvecklingsklasser.
Överenskommelse om hur vi skall tillämpa dessa nya justerade anmälningsavgifter vid
skånska tävlingar kommer att fattas i samband med SKOF föreningsledarträff i november.
· Från och med 2019 kommer, också enligt förbundsmötesbeslut, SOFT-avgift och
tävlingsavgift att ersättas av en ny avgift, ARRANGEMANGSAVGIFT. Sven-Åke informerade
om hur införandet av denna nya avgift och rutiner för rapportering (ny tävlingsrapport, ännu
inte fastställd) med anledning av förändringen skall gå till.
Med anledning av denna förändring behöver vi i Skåne se över vårt system för uttaxering av
tävlingsavgifter, vårt sedan 1995 använda %-system.
Vid informationen och diskussioner i samband med redovisningen använde sig Sven-Åke av
”slides” 19-23.
Önskemål framfördes om att presentera en jämförelse per arrangemang mellan gamla och
nya systemet. Jag (Sven-Åke) bifogar fil, Tävlingsavgift enl modell 2019… enlig önskemålet.
Mycket siffror, säkert en del frågor!
Återkom gärna till Sven-Åke per telefon, 070-51 307 50, med dina funderingar så ska jag
försöka förklara.
· Kvällens sista information gjordes av Anne och handlade om den nya
dataskyddsförordningen (GDPR), ”slides” 24-27.
· Slutligen påmindes om de nya e-postadresser som gäller för att direkt nå styrelse- och
kommittéledamöter.
· EXTRABLAD: Fruktad fästing hittad i Skåne
Sammanställt av Sven-Åke/2018-05-28

