Distriktsstyrelsen
Protokoll nr 3/2014
2014-05-21
Tid:

Onsdag den 21 maj

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:

Johan Palmqvist
Karin Lundquist
Dominique Sjögren
Annika Hermansson

Anmält förhinder:

Hamid Tahaijod
Staffan Lundgren

§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 2/2014
Det beslutades
Att godkänna protokoll nr 2/2014 och lägga det till handlingarna.

§5

Rapporter
a Hemsidan
Uppdateras allt eftersom när nyheter kommer in.
b Facebook
Rullar på och vi fortsätter att göra reklam för olika evenemang såsom utbildningar.
Henrik Blomgren bjuds in till administratör som resterande styrelsemedlemmar.
c

Nyhetsbrev
I nästa vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev med nyheter som läger i distriktet,
utbildning och om ev styrelsekonstellationen om den är klar då.

d

Utbildning
Idag finns det inga fler utbildningar för vt 2014. Höstens utbildningar ska in i
utbildningskalendern innan semestern.
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e

Kidsvolleyrapport
Dominique är länken mellan distriktet och Sofia som skriver kidsvolleyrapporten.

f

Tävling
SCV är avslutad för i år och en utvärdering ska skickas ut till berörda föreningar.

g Skrivelser Team Gotland
Johan har levererarat ett informativt underlag mail ledes om vad som händer på ön.
§6

Efterarbete från Årsmötet
Annika går igenom protokollet efter årsmötet.
Det beslutades
Att Johan återkopplar om en ekonomisk rapport till Annika som lägger ut den ihop
med protokollet till detta möte efter önskemålet från årsmötet.
Att Styrelsen ihop med den provisoriska valberedningen jobbar på att få in kandidater
från de stora klubbarna.
Att ha förslag på styrelsekandidater klara till den 28 maj.

§7

Spelregler /roller
Det beslutades
Att bordlägga frågan till nästa styrelsemöte

§8

Konstituerande
Styrelsen diskuterade distriktets existensberättigande i samband med att det är så få
ledamöter.
Det beslutades
Att bordlägga frågan till nästa möte.

§9

Mötesplan
Det beslutades
Att bordlägga frågan till nästa möte.

§ 10

Övriga ärenden
Inga övriga ärenden

§ 11

Nästa Styrelsemöte
Tisdagen den 17 juni kl 18:00-20:00

2 (4)

§ 12

Avslutande
Annika tackade för engagemanget och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Annika Hermansson
Sekreterare

Annika Hermansson
Mötesordförande
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Åtgärdslista
Distriktsstyrelsen

Protokoll

§ nr

Ärende

Ansvarig

Klardatum

Status

Nytt
Klardatum
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