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Svenska Kubförbundet
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Närvarande
Ordförande
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Viktor Zenk
Daniel Hermansson
Axel Flordal
Daniel ”Vaniel” Vallin
Toni Beljo
Helmer Ewert

§1 Mötets öppnande

Viktor Zenk öppnar mötet.

§2 Val av sekreterare

Daniel Vallin väljs till mötessektererare.

§3 Val av justerare

Daniel Hermansson väljs till justerare.

§4 Ta fram landslagskläder
till försäljning

Styrelsen diskuterade att erbjuda möjligheten att köpa kläder och liknande
med SveKub-tryck, en form av landslagskläder. Detta gjordes senast av Stefan
Hellqvist runt år 2016, så han kan tillfrågas igen för att få lite tips på hur
vi kan gå tillväga. Dessutom så noteras att SveKubs motsvarighet i Danmark
(DSF) och Finland har haft landslagskläder till försäljning, så även dessa kan
tillfrågas om hur de har gjort. Daniel V tar på sig att reka kring hur Stefan,
DSF samt Finland gjort kring detta och även kolla kring om det går att sätta
upp någon självgående försäljningskanal, via exempelvis Teespring.

§5 Uppdatering om
ekonomi

SveKubs nya föreningskonto via Swedbank är nu aktivt och både Swedbank
samt Nordea har pengar innestående för tillfället. Hälften av de nu annonserade
tävlingarnas anmälningsavgifter går direkt till Swedbank, och hälften till Daniel
Vs (SveKubs) gamla Stripe-konto. Pengarna från det gamla Stripe och Nordeakontot kan sedan betalas ut manuellt till Swedbank efter Uppsala Open, som
är den sista tävlingen som är kopplad till gamla Stripe-kontot. Det noteras
också att det för tillfället är problem med att föra över pengar från Nordea till
Swedbank via banköverföring, en lösning på problemet ska studeras framöver.

§6 Diskussion om
Speedstacks nya timers Gen
5

Daniel V gav en kort introduktion av hur Speedstacks nya timer Gen 5 fungerar, samt vilka som är dess nya funktionaliteter. Därefter diskuterades timerns
fördelar (exempelvis minskad chans för oavsiktligt nollställd timer) och nackdelar (exempelvis behovet av att köpa in nya mattor), samt huruvida SveKub
tycker att nya timers behöver köpas in. I dagsläget tycker styrelsen att inköp
av nya timers kan skjutas upp, och att de gamla kan användas i åtminstone
något år till. SveKub innehar redan mer än 40 timers av Gen 3 / Gen 4, vilka
inte nått slutet på sin livslängd och kan användas i flera år till.

§7 Nya pandemiregler

Nya pandemiregler kommer införas i Sverige från 1:a december, med sammankomster över 100 personer endast tillåtna om alla över 18 år kan uppvisa Covidbevis (de undantag som tidigare gällt med Covidbevis gäller även framöver). Negativt provsvar verkar inte likställas med vaccination, åtminstone inte
i dagsläget. Gällande kommande tävlingar så är ett par annonserade med 48
deltagare som gräns. Av dessa så har ingen tävling totalt 100 anmälda deltagare och gäster registrerade, så där kan det räcka att en påminnelse skickas
1

Möte 2021:STYR-06
Styretmötesprotokoll 2021-11-24
Svenska Kubförbundet

ut om att fylla i antalet gäster korrekt samt inte ta med för många gäster.
På större tävlingar (i dagsläget Uppsala Open samt Kubkvarna 2022) så har
arrangörerna inget annat val än att kräva Covidbevis för de över 18 år, denna
information kan skickas ut direkt efter mötet.
§8 Uppdatering kring
SM22 och Warm Up
Stockholm (WUS) 2022

Daniel visar sammanställning av lokaler i STHLM-området. 4 bästa (i Stockholms kommun): Spånga Fotbollshall, Eriksdalshallen, Brännkyrkahallen, Sjöstadshallen. Alternativ i andra kommuner finns. Vidare diskuteras huruvida
bör WUS bör samarrangeras med SM. Styrelsen föredrar att ha dessa tävlingar separat, då sannolikt med SM22 på höstlovet för att inte konkurrera mot
WUS22 som hålls 9-10:e juli 2022.
I tillägg till det så diskuterades eventuella sidoevenemang i tillägg till WUS22.
Dels så kan sightseeing arrangeras på måndagen i Stockholm av oss efter tävlingen, samt motsvarande av DSF i Köpenhamn på onsdagen. Sedan diskuterades även möjligheten att boka in sig i en hel tågvagn på ett tåg mellan
Stockholm och Köpenhamn. SJ tar 557kr per person för att boka en vagn med
72 platser. Visserligen är det väldigt dyrt, så det kan tänkas bli svårt bli svårt
att få 72 personer att nappa på erbjudandet. Det kan dock också vara så att det
går att arrangera någon form av FMC-tävling på tåget, efter idé från Callum
Goodyear. Det har sina logistiska svårigheter, men kan eventuellt gå att lösa
och få WCAT att godkänna. Denna fråga bör diskuteras vidare separat eller i
chatten när mer info uppkommer.

§9 Börja tänka på att
förbereda årsmöte

Årsmötet måste hållas senast 31:a mars. Styrelsen lägger fram ett preliminärt
förslag på söndag den 13:e mars, samt förslagsvis klockan 19:00.
Beslut fattas om att hålla mötet online.
Ett antal punkter behöver behandlas eller förberedas innan mötet. En ny styrelse ska väljas in. En revisionsberättelse ska framställas, detaljer kring detta
diskuteras med revisor Lars på det möte som hålls på måndag 29:e november.
Även budget och verksamhetsplan ska färdigställas innan årsmötet. Denna redovisar föregående års verksamhet samt ekonomi.
Styrelsen beslutar slutligen att kolla om Anders Berggren vill hjälpa till med
valberedningsarbete.

§10 Jubileumstävling

99 tävlingar är antingen arrangerade, planerade eller påväg att bli inskickade.
Daniel V lägger fram ett förslag för att arrangera en tävling med jubileumstema
som nummer 100. Styrelsen föreslår vidare att den kan förläggas till Uppsala
den första tävlingen i Sverige också hölls där. Olika förslag på hur jubileumet
skulle kunna firas nämndes också, exempelvis att bjuda på tårta, 00-choklad,
godis, samma lokal eller grenar som första tävlingen osv. Mer detaljer för detta
kan dock planeras vid ett senare tillfälle.

§11 Mötets avslutande

Viktor Zenk avslutar mötet.
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En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
Kontakta styrelsen (styrelse@svekub.se) för kontroll eller övriga frågor.
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