Distriktsstyrelsen
Protokoll nr 5/2014
2014-111-04
Tid:

Måndagen den 10 november kl 20:00

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:

Johan Palmqvist
Dominique Sjögren
Annika Hermansson adj
Hamid Tahaijod
Henrik Blomgren

§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 4/2014
Det beslutades
Att godkänna protokoll nr 4/2014 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 följande nyheter: Nätverksträffen,
utbildningar 2015 och distriktslaget om det har kommit någon ny information mm

e

Utbildning
Det är tre utbildningar kvar att genomföra. Kidsvolley, steg1 och steg 2. Hjälp oss
sprida dessa i era kanaler.
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Kidsvolleyrapport
Dominique är länken mellan distriktet och Sofia som skriver kidsvolleyrapporten.

Distriktslaget
Johan har sammanstrålat Lotta och Lasse för fortsatt verksamhet.
§6

Nätverksträffen
Annika beskrev nuläget inför veckans nätverksträff.
Det beslutades
Att styrelsen utan Johan är på plats.

§7

Verksamhetsplan
Styrelsen diskuterade verksamhetsplanen och verksamhetsinriktningen
Det beslutades
Att i verksamhetsriktningen för 2015 fokusera enbart på utbildningsverksamheten.
Att vid ett senare tillfälle jobba fram en verksamhetsplan för 2015.

§8

Budget
Styrelsen förtydligade uppdraget om SVC som Södertelge genomför idag. Samt klargjorde
Uppdraget med Stockholms vingar.
Det beslutades
Att Annika kontaktar vingar och avslutar uppdraget med dem.

§9

Övriga ärenden
Johan delade med sig av skrivelsen Team Gotland

§9

Nästa Styrelsemöte
8 december kl 20:00 telefonmöte.

§ 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

§ nr

Ärende

Ansvarig

Klardatum

Status

Nytt
Klardatum
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