Distriktsstyrelsen
Protokoll nr 2/2014
2014-03-13
Tid:

Torsdag 13 mars

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:

Johan Palmqvist
Karin Lundquist
Staffan Lundgren
Dominique Sjögren
Annika Hermansson
Hamid Tahaijod

Anmält förhinder:
§1

Öppnande
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Val av sekreterare
Det beslutades
Att utse Annika Hermansson att föra protokollet.

§3

Fastställande av dagordning
Det beslutades
Att fastställa den föreslagna dagordningen.

§4

Föregående protokoll, åtgärdslistan
Styrelsen gick igenom protokoll nr 1/2013
Det beslutades
Att godkänna protokoll nr 1/2013 och lägga det till handlingarna.

§5

Rapporter
a Hemsidan
Styrelsen resonerar kring strukturen på hemsidan.
Det beslutades
Att ge Annika i uppdrag att se över vem som ansvarar för strukturen för Stockholm
Volley cup, och att se över strukturen så det blir enkelt att hitta bland dessa
dokument.
Att Annika och Dominique avsätter en stund för att gå igenom utbildningskalendern.
b Facebook
Rullar på och vi skall fortsätta att göra reklam för olika evenemang såsom
utbildningar.
c Nyhetsbrev
I nästa vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev med nyheter som årsmötet, DM och
utbildning.
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§6

Skrivelser Team Gotland
Johan beskriver önskemålet från team Gotland
Det beslutades
Att Dominique kontaktar Lasse för att se hur vi kan jobba vidare i frågan.

§7

Utbildningsplan 2014/2015
Karin går igenom förslaget för utbildningsplanen 2014, 2015
Det beslutades
Att fortsätta jobba efter planen.
Att Karin kontaktar Södertelge (Peter), Lidingö(Lennart), Danderyd (Dominique) och
Vallentuna(Tommy) ang föreslagna utbidningar 2015

§8

Utformning av eget årsmöte, valberedningen
Styrelsen diskuterade förslaget att ha årsmötet under DM 6/4 men då det idag är få
anmälningar till DM:et resonerade styrelsen vidare om att ha årsmötet den 10 april i
våra nya lokaler på söder. Styrelsen resonerade över vilka stora föreningar som
önskvärd skulle ha en representant i styrelsen.
Det beslutades
Att bjuda in till årsmötet den 10 april kl 18:00 på Trålgränd 2
Att Annika lägger upp handlingarna på hemsidan allt eftersom de blir klara.
Att Karin presenterar verksamhetsberättelsen på årsmötet
Att Dominique kan föreslås av årsmötet att bli mötesordförande.
Att valberedningen kontaktar Bromma, Sollentuna, Vallentuna och Södertelge.

§9

Verksamhetsberättelsen
Vi behöver alla hjälpas åt att skriva en bra verksamhetsberättelse. Det är bra om vi
kan få med lite fler bilder.
Det beslutades
Att Johan påbörjar arbetet och skickar ut en påbörjad variant som alla kan fylla på.

§ 10

SVC
SVC ska utvärderas. Dominique återkommer hur utvärderingen ska genomföras.

§ 11

Övriga ärenden
Styrelsen resonerade kring budgeten och tycker att det är svårt att lägga en budget när
men inte vet vilka utgifterna kommer att bli gentemot Svenska Volleybollförbundet.

§ 12

Nästa Styrelsemöte
Årsmötet den 10 april kl 18:00

§ 13

Avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.
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Vid protokollet

Justeras

Johan Palmqvist
Sekreterare

Mötesordförande
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Åtgärdslista
Distriktsstyrelsen

Protokoll

§ nr

Ärende

Ansvarig

Klardatum

Status

Nytt
Klardatum
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