Förbundsstyrelsen
Protokoll nr 9/2018
2018-08-25

Tid:

Lördag 25 augusti kl 12:00

Plats:

Hotel Uman,Umeå

Närvarande:

Lennart Neovius - ordförande
Inger Frestadius
Jan Wahlén
John Hultgren
Camilla Park
Martin Kihlström, adj
Ismo Peltoarvo, adj

Anmält förhinder:

Patrik Persson
Ola Kvist
Madeleine Eriksson
Lena Tholse

§1

Öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Val av justeringsperson
Förbundsstyrelsen beslutade
Att utse John att justera mötesprotokollet.

§3

Fastställande av föredragningslistan
Förbundsstyrelsen beslutade
Att ersätta punkt 8 med diskussion om rekrytering av barn och ungdom samt
distriktens situation.
Att fastställa föredragningslistan för sammanträdet.

§4

Föregående protokoll, åtgärdslistan
Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll nr 8/2018 utan att finna några anmärkningar.
Styrelsen noterade viss osäkerhet om punkt 7§12 på åtgärdslistan kommer att kunna vara
avklarad under september.
Förbundsstyrelsen beslutade
Att godkänna protokoll nr 8/2018 och lägga det till handlingarna.
Att punkterna 8§8 och 7§11 på åtgärdslistan får nytt klardatum 17 oktober.
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§5

Policy sponsorer
Förbundsstyrelsen diskuterade förslag till policy för sponsring av och samarbeten med förbundet.
Syftet med policyn är att den ska vara en vägledning om vad som exempelvis är lämpliga partners.
Målsättningen med samarbeten ska vara att eftersträva långsiktighet, hållbarhet och värdeskapande
för både bredd och elit.
Förbundsstyrelsen beslutade
Att till det presenterade förslaget lägga till ett avsnitt om relationen till spelares eventuella
personliga sponsorer.
Att besluta om policyn på nästa styrelsemöte.

§6

Policy för barn och ungdom
Camilla presenterade policy för barn och ungdom.
Förbundsstyrelsen beslutade
Att anta förslaget om policy för barn och ungdom.

§7

Arbetsdag styrelsen
Camilla föredragande.
Förbundsstyrelsen beslutade
Att förlägga en heldag för styrelsen i Ängelholm den 14 oktober och att tillfället ersätter det
planerade processarbetet 8-9 september.

§8

Rekrytering barn och ungdom samt distrikt
Förbundsstyrelsen diskuterade rekrytering barn och ungdom samt distriktsorganisationen.
Madeleine och Camilla har varit i kontakt med personer för arbetsgruppen.
Förbundsstyrelsen beslutade
Att notera diskussionen.
Att återigen skicka ut det underlag som presenterades för styrelsen i juni.

§9

Rapporter
a

Verksamhetsrapport
Martin informerade. Bland annat:
 RF/Svenska Spel har via framåtfonden tidigare beviljat SVBF ett projektbidrag
på 500 000 kr till projektet ”Alla kan spela beachvolley”. Projektet är genomfört
och ska redovisas.
 Utbildningsportalen är utökad med material för beachvolley.
Volleybollmaterialet klart under september och då kommer samtliga fyra delar i
Utbildningsportalen att vara klara.
 Inom projektet med stöd från RF under arbetsnamnet
”jämställdhetskartläggning” har Idrottsvetenskapliga institutionen, Malmö
högskola engagerats och avtal har tecknats.
 PopVolley fortsätter under hösten.
 Det finns fortfarande Idrottslyftsstöd kvar att söka för föreningarna.
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b

Sveab
Martin informerade om senaste tidens arbete. Kommande aktiviteter:
 U23-SM 2018, volleyboll
 EM-kval januari 2019, volleyboll
 GP 2019, januari, volleyboll
 Golden European League, dam/herr volleyboll
 Swedish Beach Tour 2019
 Beach-SM 2019

c

Verksamhetsrapport RTC
Ismo presenterade rapport från landslagsverksamheten och RIG. RIG-start är 20 augusti.

d

SEV
Lokala pressträffar i september inför elitseriepremiären: Stockholm 25 september kl
14:30.

e

§ 10

Övriga intressenter, samarbeten

Övriga ärenden
FIVB Congress, XXXIX General Assembly
Ordförande samt förbundschef(er) representerar förbundet på mötet i november, Cancún,
Mexiko.
World Tour Hamburg
Ola var på plats för förbundets räkning och har publicerat en rapport på GBC:s web.

§ 11

Nästa möte
Förbundsstyrelsen beslutade.
Att nästa möte blir den 17 oktober kl 17:30 (telefonmöte).

§ 12

Avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Martin Kihlström
Sekreterare

Lennart Neovius
Mötesordförande

John Hultgren
Protokolljusterare
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Åtgärdslista
Förbundsstyrelsen protokoll nr 8/2018, 2018-08-03
Protokoll

§ nr

Ärende

Ansvarig

Klardatum

8
7
8
7
7
7

5
9
8
11
13
12

Revidering styrdokument
Målarbetsdag
Ramar och riktlinjer
Beachlandslagsspel
Distriksorganisationen
Rekrytering

MK
LN/MK
IP
IP
C/ME/MK
C/ME

18-09-30
18-09-30
18-10-17
18-10-17
18-12-30
18-09-30

9

5

Policy sponsorer

LN

18-10-17

Status

Nytt
Klardatum
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