Distriktsstyrelsen
Protokoll nr 1/2015
2015-02-01
Tid:

Söndag den 1 februari 2015

Plats:

Fysiskt möte

Närvarande:

Hamid Tahaijod, ord
Johan Palmqvist
Dominique Sjögren
Henrik Blomgren
Yvonne Ohlsson
Lennart Neovius adj
Marianne Berg adj
Camilla Park adj

1

Öppnande
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

2

Val av sekreterare
Det beslutades
Att utse Camilla Park att föra protokollet.

3

Fastställande av dagordning
Det beslutas
Att godkänna föreslagna dagordning med två tillägg under övriga frågor.

4

Föregående protokoll, åtgärdslistan
Styrelsen gick igenom protokoll nr 6/2014
Det beslutades
Att godkänna protokoll nr 6/2014 och lägga det till handlingarna, med justering på
skrivelsen i punkt 11.

5

Rapporter
a

Personalrapport
Camilla Park informerade om att Annika Hermansson nu är föräldraledig.
Förbundsstyrelsen har styrelsemöte 1 feb där en verksamhetsinriktning tars fram för
förslag.

b

Hemsidan, Facebook & nyhetsbrev
Uppdateras allt eftersom, när nyheter kommer in. Skicka bild och text till Camilla
Park så lägger hon ut.

c

Kidsvolleyrapport
Camilla Park informerade att denna rapport tars bort.

d Distriktslaget
Henrik Blomgren rapporterade om att lagen var nöjda kring allt runt omkring samt att
placeringarna var blygsamma. Tävlingsbestämmelserna har föreslagit att
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åldersindelningen skjut upp ett år vilket innebär att spelare som deltagit detta år får
möjlighet att delta igen.
e

Gotlandsrapport
Johan rapporterar om vad som händer på Gotland. Styrelsen diskuterade om
rapporten ska komma varannan gång. Beslut tars på processhelgen efter årsmötet.

6

Verksamhetsplan 2015
Det beslutades
Att bordlägga ärendet till processhelgen efter årsmötet.

7

Utbildningsplan 2015
Det beslutades
Att styrelsen och kansliet jobbar för att fylla utbildningarna och att det finns
arrangörer.

8

Årsmöte
Det beslutades
Att årsmötet 2015 hålls på Trålgränd 12 den 23 april klockan 18.00–21.00
Att Camilla Park skickar ut en inbjudan till föreningar och sprider informationen på
sociala medier och hemsida.

9

Styrelsens spelregler
Det beslutades
Att fortsätta detta arbete på processhelgen efter årsmötet.

10

Representation Svensk Volleyboll, DF och SISU- distriktets årsmöten
Det beslutades
Att Johan Palmqvist representerar distriktet på Gotlands Idrottsförbunds årsmöte.
Att Hamid Tahaijod representerar distriktet på Svensk Volleybolls årsmöte
Att Henrik Blomgren representerar distriktet på Stockholms Idrottsförbunds årsmöte.

11

Övriga ärenden
a) Lennart Neovius ville att styrelsen skulle fundera över en ny tävlingsform
istället för Sverigeserien och seriespel. Denna tävlingsform ska också
involvera Östsvenska VBFs föreningar.
Det beslutades
Att ett förslag tars fram som styrelsen ska ta ställning till. Av vem var oklart. Frågan
tars med till processhelgen efter årsmötet.
b) Lennart Neovius informerade om NIU ansökan och flaggade för att styrelsen
under 2015 ska jobba för att en ny ansökan skickas 2016.

12

Avslutande
Hamid tackade för engagemanget och förklarade mötet avslutat.
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Vid protokollet

Justeras

Camilla Park
Sekreterare

Hamid Tahajjod
Mötesordförande
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Åtgärdslista
Distriktsstyrelsen protokoll 1 2015-02-01

Protokoll
1
1
1

§ nr
6
9
11

Ärende
Verksamhetsplan 2015
Spelregler
Tävlingsform

Ansvarig
Styrelsen
Styrelsen
Lennart N/
kansliet

Klardatum

Status

Nytt
Klardatum

maj/juni 2015
maj/juni 2015
under 2015
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