Distriktsstyrelsen
Protokoll nr 4/2013
2013-08-24
Tid:

Lördag 24 augusti kl 09:00

Plats:

Stockholmsidrotten Solna

Närvarande:

Johan Palmqvist, Staffan Lundgren, Dominique Sjögren, Hamid Tahajjod och
Karin Lundquist
Lasse Broström (eftermiddag rörande tävlingsfrågor)

Anmält förhinder:

Annika Hermansson

§1

Öppnande
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Val av sekreterare
Det beslutades
Att utse Johan Palmqvist att föra protokollet.

§3

Fastställande av dagordning
Det beslutades
Att fastställa dagordning.

§4

Presentation
Var och en presenterade sig själv med bakgrund och tankar om vad de vill arbeta med
för områden inom volleybollen och distriktsstyrelsen.

§5

Nyheter - Gotland
Island Games 2013 – Bermuda
De 15:e spelen hade nu för första gången tagit klivet och flyttat till andra sidan
Atlanten. Bermuda stod som värd för dessa historiska spel.
Det var en varm tillställning med oförglömliga minnen till deltagarna och även om
det inte var det bästa arrangerade spelen så går det inte att klaga på vädret. Sofia
Wahlén (volleybollspelare) blev utvald att vara vattenbärare för Gotland till den
traditionella vattencermonin som inviger spelen. Gotland tog totalt 32 medaljer varav
18 guld. Beachvolleydamerna tog brons. Inomhus slutade herrarna på en sjätte plats
av sju lag och damerna på åttonde plats av nio lag.
http://www.natwestislandgames2013.com/
http://www.natwestislandgames2013results.com/
B7 Games 2014 – Åland
B7 Games kommer nästa år att avgöras på Åland och Gotland kommer att ha med
beachvolley tjejer och killar till de spelen. Arbetsgruppen är i full gång och det mesta
av förberedelserna rullar på planenligt.
Island Games 2015 – Jersey (27/6-3/7)
Volleybollen har för avsikt att anmäla intresse till deltagande. Det är ännu inte helt
klart om beachvolley kommer att erbjudas eller inte. Arbetsgruppen har ännu inte
bildats då vi ännu håller på att göra avslutet för Bermuda 2013 gruppen.
http://www.jersey2015.com/home
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Island Games 2017 – Gotland (24-30/6)
Arbetsgruppen har varit igång en tid och har regelbundna möten med alla idrotterna.
Arbetet nu har i första hand varit att få alla idrottsansvariga att veta och förstå vad
som förväntas av dem. Volleybollen kommer att vara i stort behov av stöd från hela
distriktet som vi tidigare diskuterat. Det är ett stort arrangemang över flera dagar där
det finns flera olika utmaningar.
Arenahallen
Volleybollen är en av de idrotter som deltar aktivt i arbetet med uppförandet av den
nya arenahallen. Det har varit ett segdraget projekt som nu äntligen börjar närma sig
läget när spaden skall sättas i marken. Under hösten kommer detaljplaneringen att
slutföras. Här finns det två delar för volleybollen att bevaka det är dels flytten av
beachvolleyplanerna till nya idrottscentrumet likväl som arbetet med vad en ny
arenahall skall innehålla, ex vilket golv och takhöjd mm.
Målet är att hallen skall stå klar senast 2015.
Beachvolley – Gotlandsmästerskapen
Har genomförts precis som vanligt på Gotland (Tofta) med tyvärr något färre
deltagare än vanligt. Det blev herrar och mix som kunde genomföras som planerat
men där damturneringen fick skjutas fram ett par helger till följd av lågt deltagande.
Liksom tidigare har det varit ett rullande schema annars med beach på måndagar och
onsdagar som varit tradition i flertalet år.
Johan – Styrelsearbete
Johan informerade att han inte har för avsikt att fortsätta med arbetet i distriktet
såsom ordförande då fokus kommer att läggas till arbetet kring Island Games 2017
som har flera delar som måste fokuseras kring.
§6

Verksamhetsinriktning 2013/2014
a Innehåll taget på årsmötet
 Fler skall spela beachvolley och volleyboll
 Vi ska dubbla vår utbildningsverksamhet
 Vi ska vara ledande inom organisationsutveckling
Vi tog en kort diskussion kring punkterna för att ha en samsyn kring de olika
inriktningarna och vad vill göra för att kunna möta upp och sätta mål till de olika
delarna.
b Budget
Utbildning
När det gäller utbildning så har vi delat upp det i tränarkurser och domarkurser med
tanke om att genomföra enligt nedan:
Tränarkurser
3 st – Steg 1 Volley 2000 Volleyboll
2 st – Steg 2 Regional ungdomstränarkurs
6 st – Kidsvolley för tränare
1 st – Datavolley grundkurs
Domarkurser
2 st – Steg 2 Distriktsdomare
Distriktsslag
Kostar mellan 50 – 60 000 kr varje år. Det är budgeterat med 40 000 kr så här
kommer vi att göra ett minusresultat. Det är avstämt att det kostar betydligt lägre i
några distrikt men det finns även de som har i princip samma utgifter som vi har.
c Uppföljning föreningsutveckling
Under 2012 delades detta ut till Beachhallen Beachvolleyclub, Bromma KFUK-
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KFUM och IF Stockholms Vingar.
Vi diskuterade om det även finns plats för någon framåt. Ingen visste på mötet. Vi får
ta upp detta på kommande möte.
Det beslutades
Att Staffan kollar med Bromma och Karin med Vingar hur det varit.
d Utbildning
Vi pratade om olika utbildningspaket som behöver tas fram. Alltså att föreningen vill
genomföra en kidsvolleykurs då skall allt som behövs till detta finnas så att det står
vad som behöver göras och med förslag till utbildningskontakter.
Typ som en kravlista och där skall detta sedan publiceras när det är bestämt i
kalendern på hemsidan så att andra kan se vilka utbildningar som finns.
Riktade utskick till föreningar och deras utbildningsansvariga och locka dem till att
delta även om det kanske är granndistrikt osv.
Vi pratade om utbildningsperioder för inomhus som då är i augusti till november.
Beach har mer behov av utbildningar april till maj.
Information som behöver ut vid en utbildning är hur görs uppföljning (questback eller
liknande) + plats + hall + tränare + anmälda.
Vi diskuterade ansvar och att föreningen bokar hall och kansliet hjälper till med
utbildningspaketet och kontaktuppgifter. Information vi även kan lägga ut på
hemsidan. Kansliet kan även säkert hjälpa till med reklam till andra distrikt vi
rapportinformationen. Allt förutsätter givetvis framförhållning i planeringen.
Domarkurser skall givetvis tas med och det skall enkelt gå att ta fram hur
vidareutbildar jag mig.
e Kommunikation – Hemsida
Vi diskuterade utifrån behovet att tydliggöra följande:
Ledare
Tränare
Domare
Ordförande
Utbildningsansvarig
Kassör
Ungdomsansvarig
Vi diskuterade detta utifrån behovet att kunna nå ut med information till de olika
ansvariga. Detta då problemet är ofta idag att vi går ut med information men den
stannar på vägen. Det är då en utmaning att hitta rätt person med rätt information. Vi
diskuterade hur vi skulle kunna göra detta med att då ha riktade utskick och grupper
som kallas till möten.
Detta rörde både utskick i pappersform likväl som via mail eller andra
kommunikationsmedel.
f Ansvariga för olika områden
Vi diskuterade hur vi skulle göra med att ha ansvar för olika områden och kom fram
till att det skall vi givetvis ha.
Utbildning – Karin
Domarfrågor – Hamid
Tävling – Dominique
Ekonomi – Johan
Längre hann vi inte och till en början får vi väl känna om vi behöver förstärka någon
av delarna. Rekryteringsarbetet är givetvis något som diskuterades och som vi får ta
på kommande möte.
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§7

Tävling
Stockholm Volley Cup
Lasse berättade hur allt är uppbyggt och fungerar så att vi alla skulle få en inblick i
arbetet som görs.
Aug-Sep inbjudan går ut och halltider bokas upp.
Mycket kommunikation går här via telefon och mail.
Sep-Okt kallelser är ut och sista anmälningar skall in. Det är hektiskt att försöka få
ihop allt så att det skall passa och fungera beroende på olika förutsättningar.
I princip så resulterar det i att det blir spel typ varje helg.
Det innebär sedan jobb tor+fre för att ta emot anmälningarna och få det hela till en
serie. Mån-tis blir det sedan arbete med att summera och få ut resultaten.
När det är klart resulterar det i ranking.
Avslutning med toppning – sista omgång med medaljer och priser.
Det finns ett antal svåra ställningstagande kring det här med att få ihop vem som skall
få dispenser osv och där hade det varit bra med att ha ”bollplank” för att säkerställa
att vi är överens inom distriktet. Vi bestämde att det här skall vi sköta i framtiden
med stöd i tävlingsansvarig i distriktet.
Vi diskuterade även behov att ha ett uppstartsmöte eller liknande för att få en bra
dialog med ledarna som är inblandade. Lasse och Dominique diskuterade hur detta
skulle kunna genomföras. Vi bestämde att det där tar Lasse och Dominique och reder
ut.
Det är tydligt att U13 + U17 ökar för varje år.
U15 är redan för stort att kunna genomföra så enkelt. Det kräver en förening som har
tillgång till en väldigt stor hall för att det skall kunna genomföras innan det är sent på
natten.
Arrangörer är vanligen Vallentuna, Sollentuna, Södertälje och Uppsala.
Distriktsslaget
Här diskuterade hur vi skulle kunna vidareutveckla upplägget. Vi diskuterade
möjligheter till att göra ett läger på höstlovet för -00-03 (fre-sön). Det var ett bra
uppslag där vi då skulle kunna ha det på olika platser varje år. Skall vi göra det nu får
det kanske ske i Danderyd då det finns möjligheter till halltid.
Vi diskuterade även möjligheter att genomföra träningshelger precis som idag men
om det kanske skall hänga ihop med turnering eller liknande. Allt för att få fler som
är med och som blir lockade att vilja vara med.
Uttagningen är som vanligt något som kommer att diskuteras.
Tävling – Gotland - Synpunkter
Gotlänningarna har ett antal synpunkter på att delta i både distriktsslag och cuper när
det blir tidigt på lördagen då det innebär att uppresa på fredag vilket innebär
övernattning. Det blir därmed alltid en dyr upplevelse för de som skall åka och
därmed minskar deltagandet från Gotland. Detta är något som Lasse på bästa sätt
försöker ta hänsyn till och därmed lägga starten efter lunch.
För gotlänningar är det i praktiken omöjligt att vara med på söndagar med tanke på
transporter och hur många övernattningar det då blir för att kunna vara med. Det får
helt enkelt en stor inverkan på skolarbetet vilket föräldrarna har haft en hel del
synpunkter på.
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Idrottslyft – Medaljer
Vi kom att diskutera att det numer är svårt att få medaljer att ingå i idrottslyft som
sökes. Anledningen till detta var oklar för oss som var på mötet.
Vi beslutade
Att Johan får i uppdrag att försöka söka fram svaret på frågan.
Tävling – Sverigeserien
Vi diskuterade kort om det blivit en framgång eller inte. Det kanske är lite tidigt att
uttala sig om men det är tydligt att det i grunden inte gjort någon större förändring i
fler antal lag utan snarare att det blivit färre lag och mer arbete.
Vi beslutade
Att Johan får i uppdrag att lyfta upp detta till SVBF.
§8

Avslutande
Ordförande tackade alla för att de tagit sig tid för detta möte.

Vid protokollet

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

Protokoll

§ nr

Ärende

Ansvarig

Klardatum

Status

Nytt
Klardatum

6 (6)

