Distriktsstyrelsen
Protokoll nr 4/2014
2014-10-06
Tid:

Måndagen den 6 oktober

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:

Johan Palmqvist
Dominique Sjögren
Annika Hermansson
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 3/2014
Det beslutades
Att godkänna protokoll nr 3/2014 och lägga det till handlingarna.

§5

Rapporter
a

b

Personalrapport
Inga frågor på personalrapporten.
Hemsidan
Uppdateras allt eftersom när nyheter kommer in. Skicka bild och text till Annika så
lägger hon ut.

c

Facebook
Rullar på och vi fortsätter att göra reklam för olika evenemang såsom utbildningar.

d

Nyhetsbrev
I nästa vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev med nyheter som läger i distriktet,
utbildning

e

Utbildning
Många av höstens utbildningar har redan genomförts i utbildningskalendern finns
Kidsvolley den 15 nov, likaså steg 1:an och steg 2 genomförs den 9 och 30
november. Den 18 november genomförs Stockholm volley cup i Vallentuna hade
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varit grymt att utbilda tjejerna och killarna i domarvett i lärgruppsform. Hamid
återkopplar till Dominique

§6

f

Kidsvolleyrapport
Dominique är länken mellan distriktet och Sofia som skriver kidsvolleyrapporten.
Kidsvolleyn drar igång nu på lördag. Därefter rapporterar Dominique till Sofia.

g

Distriktslaget
Sollentuna kan hjälpa till med en person som avlastar Lasse Broström. Henrik jobbar
vidare i frågan.

Konstituerande
Det beslutades
Att utse Kari Rennemo till adj. kassör i Stockholm-Gotlands Volleybollförbundet.
Att Annika Hermansson utses till adj. Sekreterare.
Att utse Hamid Tahaijod och Kari Rennemo att var och en för sig teckna Stockholm
Gotlands Volleybollförbundets firma.
Att Hamid Tahajjod har attesträtt. Reseräkningar och fakturor vid förbundets
utbildningar har Kari Rennemo rätt att attestera.

§7

Verksamhetsplan
Styrelsen diskuterade verksamhetsplanen och verksamhetsinriktningen
Det beslutades
Att Bordlägga frågan till nästa styrelsemöte.
Att Annika skickar ut underlag för att kunna jobba med frågan på nästa styrelsemöte.

§8

Budget
Annika informerade om att Kari finns behjälplig i att lägga en budget för 2015

§9

Övriga ärenden
Skrivelsen Team Gotland
Johan har levererarat ett informativt underlag mail ledes om vad som händer på ön.
Styrelsen diskuterade huruvida kostnaden ska se ut för Gotlands lag när de åker och
spelar på fastlandets SVC och på distriktslaget.
Det beslutades
Att bordlägga frågan och ta upp den igen när Johan ej närvarar.

§9

Nästa Styrelsemöte
10 November kl 20:00 telefonmöte.
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§ 10

Avslutande
Hamid tackade för engagemanget och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Annika Hermansson
Sekreterare

Hamid Tahajjod
Mötesordförande
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Åtgärdslista
Distriktsstyrelsen

Protokoll
4
4
4

§ nr
5e
7
8

Ärende

Ansvarig

Klardatum

Utbildning i SISU-form
Skicka ut underlag till VP
kontakt med Kari, budget

Hamid, Dominique snarast
Annika
snarast
Hamid
snarast

Status

Nytt
Klardatum
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