Distriktsstyrelsen
Protokoll nr 1/2013
2013-02-28
Tid:

Torsdag 14 februari kl 20:00

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:

Johan Palmqvist, Anna Thollander, Karin Lundquist, Staffan Lundgren,
Annika Hermansson

Anmält förhinder:

Dominique Sjögren, Bea Kazemi

§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 8/2013 utan att finna några anmärkningar.
Det beslutades
Att godkänna protokoll nr 8/2013 och lägga dem till handlingarna.

§5

Rapporter
a Personalrappor
Annika gick igenom personalrapporten.
b Hemsidan
En stående punkt som behöver hämta input ifrån hemsideansvarige inför nästa
styrelsemöte.
c Nyhetsbrev
Nyhetsbreven skickas ut varje jämn vecka. Statistiken säger att det är 26 mottagare
tagna ifrån idrott online. 17 prenumeranter.
d Google analytics
Tar med till nästa styrelsemöte.
e Distriktsträff
Karin, Staffan och Dominique var de av styrelsen som deltog under konferensen. De
delade med sig av innehållet och sina reflektioner till Johan som inte deltog.
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f

Distriktslag
Johan återkommer när han talat med nästa års kandidat till att ta distriktslagsansvaret.

§6

Valberedningens arbete
Annika frågade om valberedningen har tagit kontakt med styrelsen. Ingen hade pratat
med Mandana.
Det beslutades
Att ta upp frågan igen vid nästa möte.

§7

Utbildningsplan
Annika beskrev nuläget av utbildningsplanen.
Det beslutades
Att styrelsen får ett utbildningsunderlag via mail och föreningarna delas upp mellan
styrelseledarmöterna.

§8

Representation svbf, DF och Sisu
Styrelsen kan inte delta på SVBFs årsmöte, möjligtvis kanske Dominique kan.
Det beslutades
Att tillfråga Dominique om han kan representera Stockholm-Gotlands VBF
Att ha ett extra styrelsemöte den 12 mars kl 20:30 inför årsmötet om det finns någon
representant från styrelsen.
Att maila styrelsen inbjudan till DF.s årsmöte

§9

Eget årsmöte
Den 23 april kl18:00 i Solna
Det beslutades
Att Annika sätter ihop en inbjudan.

§ 10

Övriga ärenden
Nästa styrelsemöte med fokus på det egna årsmötet är den 16 april kl 20:30

§ 11

Avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Annika Hermansson
Sekreterare

Mötesordförande
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Åtgärdslista
Distriktsstyrelsen protokoll nr 1/2013, 2013-02-28

Protokoll

§ nr

Ärende

Ansvarig

Klardatum

Status

Nytt
Klardatum

3 (3)

