Distriktsstyrelsen
Protokoll nr 2/2015
2015-03-12
Tid:

Torsdagen den 12 mars 2015

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:

Johan Palmqvist
Dominique Sjögren, ord
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 1/2015
Det beslutades
Att godkänna protokoll nr 1/2015 och lägga det till handlingarna, med två justering.
På åtgärdslistan ströks tävlingsform.

5

Rapporter
a

Personalrapport
Camilla Park informerade om att en instruktörstjänst på RIG ligger ute. .
Förbundsstyrelsen har tagit fram en nya verksamhetsinriktning som tars belut om på
årsmötet den 21 mars. De nya tävlingsbestämmelserna ligger nu ute.

b

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

c

Gotlandsrapporten
Johan Palmquist hade tidigare skickat ut rapporten. Johan informerade efter
diskussionen om vikten av att rapporten finns kvar.

d Utbildning
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Camilla Park beskrev vårens utbildningar. Dessa finns att hitta i
utbildningskalendern.
6

Verksamhetsberättelse 2014
Det beslutades
Att Camilla Park gör en hel del ändringar i förslaget så att den blir saklig och berättar
den faktiska verksamheten. Viktigt också att tydliggöra uppställningen kring
styrelsen.

7

Årsmöte Stockholm-Gotland
Förslag till beslut gicks igenom.
Det beslutades
Att godkänna inbjudan och ramprogram, röstlängd, föredragningslista och
årsredovisning.
Det beslutades
Att verksamhetsinriktningen med ekonomisk ram jobbas fram efter den 21 mars. Det
är budgeten som ska föredragas och inte den ekonomiska ramen.
Det beslutades
Att Lennart Neovius och Henrik Blomgren tar kontakt med personer som kom upp på
förslag som kan sitta i valberedningen.
Det beslutades
Att Henrik Blomgren är mötesledare under årsmötet.

8

Övriga ärenden
a) Styrelsen diskuterade inkommit förslag kring distriktslaget. På kommande
planeringsmöte kommer frågan lyftas igen.
b) Henrik Blomgren lade förslaget att en ”hur mår ni” punkt ska finnas med i
dagordningen.

9

Nästa sammanträde
Camilla Park skickar ut datumförslag på processdag.

10

Avslutande
Dominique Sjögren tackade för engagemanget och förklarade mötet avslutat.
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Vid protokollet

Justeras

Camilla Park
Sekreterare

Dominique Sjögren
Mötesordförande
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Åtgärdslista
Distriktsstyrelsen protokoll 2 2015-03-15

Protokoll

§ nr

Ärende

1
1
2

6
9
7

Verksamhetsplan 2015
Spelregler
Verksamhetsinriktning

2

7

Valberedning

Ansvarig
Styrelsen
Styrelsen
Camilla/
Styrelsen
Lennart/
Henrik

Klardatum

Status

Nytt
Klardatum

maj/juni 2015
maj/juni 2015
mars/april 2015
mars/april 2015
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