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Styrelsen informerar.
Vi har under den gångna helgen haft styrelsemöte i Stockholm. Vi har fått väldigt bra
bemötande ute i landet av brottarvänner som erbjudit sin hjälp, när vi nu drabbats av dessa
avhopp från styrelsen. Till alla dem vill vi rikta ett stort tack.
Detta har vi gjort.





Budgeten för 2012 är klubbad och är i balans.
Programkommittén har en ny sammankallande, Christer Persson.
Christer är adjungerad in i styrelsen fram till årsmötet. I programkommittén ingår även
Kristina Edsberg.
Vi har träffat SOK och har haft ett mycket bra möte, där vi tillsammans nu har full
fokus mot OS, vi har även inbokat datum för startdialog för 2012.
Ny webbmaster för hemsidan är Örjan Eliasson, Örjan har fått i uppdrag att göra en
förstudie om hur vi konverterar vår hemsida till idrottenOnline-förbundet.

Detta skall vi göra fram till årsmötet.





Utbildningskommittén fortsätter sina SDF besök ute i distrikten.
Vi skall fortsätta att jobba efter vår ” idé, vision och värderingar” som vi tagit fram
tillsammans med alla kommittéer.
Arbetet med kravanalyser och utvecklingtrappan fortsätter, implementering av detta
kommer att ske med hjälp av tre tränarträffar ute i landet.
Den nya elitkommittén har sitt första möte den 28/12 under ledning av Mats Vennberg.

Med hjälp av vår kanslipersonal och de som adjungerats in i styrelsen, så är vi helt klara med
att vi kommer att klara förbundets verksamhet fram till årsmötet.
Vår sekreterare Ingela Andersson har varit på plats i Trelleborg, för att representera SBF
under Fyrstads finalen, ett mycket bra arrangemang och vi vill även passa på och gratulera
Huddinge till segern.

Med de här orden önskar vi er alla EN GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR!
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