Distriktsstyrelsen
Protokoll nr 1/2014
2014-02-10
Tid:

Måndag 10 Februari

Plats:

Postmästaregatan 6c

Närvarande:

Thomas Rydberg
Ilkka Räissänen
Patrick Edgren
Albin Andersson
Annika Hermansson adj

Anmält förhinder:

Bosse Thorén
Carina Olsson
Helene Andersson

§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 nr8 /2014 utan att finna några anmärkningar. Gick
igenom åtgärdslistan
Det beslutades
Att godkänna protokoll nr 8/2014 och lägga dem till handlingarna.
Att stryka punkter på listan

§5

Rapporter
a Personalrapport
Thomas gick igenom personalrapporten och lade den till handlingarna.
b Hemsidan
Ha nyhetsperspektivet med er när ni är ute i rörelsen, ta en bild och skriv några rader
och maila Annika så lägger hon upp det som en nyhet på hemsidan.
c Facebook
Ta en bild och skriv några rader och lägg upp direkt på FB.
d Nyhetsbrev
Dags för ett nytt nyhetsbrev. Vi fyller det med KFUM:s nyhet, Lokstödet, utbildning,
Mikasa challenge, VeteranSM, Årsmötet.
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e Distriktslaget

f

Patrik och Albin var väldigt nöjda med att coacha distriktslaget. Distriktet hade lag
representerade på både tjej och killsidan. Tjejerna kom på femte plats, killarna tog
hem en tredjeplats. Många duktiga spelare på båda sidor. En spelare fick luftburen
jordnötsallergi. Viktigt att veta detta innan. Har man inte deltagit på de förberedande
träningarna så har coacherna rätt att välja de tjejer och killar som deltagit framför de
som ej deltagit. Kan vara tydligare med detta till nästa år. Andra små smärre
kommunikationsmissar skulle vi kunna vara tydligare med vid kommunikationen vid
uttagningen. Vi behöver ha bättre framförhållning vid uttagningen och lägret.
Behöver vara fler engagerade personer som hjälper till med allt runt omkring
distriktsSlaget utom själva coachandet. Patrik och Albin vill jobba mer som coacher
än som administratörer. Samt en person som fotar och uppdaterar på facebook och
twitter. Albin, Patrik och thomas återkommer med en dokumentation.
Helenes projekt
Återkommer i ärendet vid nästa styrelsemöte.

§6

Budget 2014
Thomas går igenom budgeten. Medaljer är en budgetpost som kommer att svälla.
Kidsvolleyn har exploderar. Vi ska satsa och jobba hårt för att få till de utbildningar
vi har lagt i utbildningsplanen och att fylla de utbildningarna med deltagare. Styrelsen
vill ha ungdomssidan fri från avgifter och minskar kostnader för distriktsträffar och
egna årsmöten.
Det beslutades
Att godkänna den föreslagna budgeten.
Att revidera årets budget när budgeten 2013 är satt.

§7

Verksamhetsplan
Det beslutades
Att ta upp vis nästa styrelsemöte

§8

Utformning av eget årsmöte
Styrelsen kommer genomföra sitt årsmöte den 5 april kl 12:00 i Göteborg i en
budgetvariant. Ev ngn planeringskonferens i kombination med årsmötet. En
verksamhetsberättelse behöver påbörjas.
Det beslutades
Att Genomföra ett årsmöte den 5 april
Att Thomas bokar lokal
Att Annika skickar ut ett underlag för verksamhetsberättelsen 2013 för samtliga att
fylla i.

§9

Representationer till andra årsmöten
Styrelsen diskuterade om vem som skulle representera västsvenska Vbf på
västsvenska idrottsförbundets årsmöte den 28 april och se vem som representerar på
Svenska Volleybollförbundets årsmöte samt Västergötlands idrottsförbunds årsmöte
den 10 april kl 18:00, Vara konserthus.
Det beslutades
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Att fråga Nina om hon kan representera västsvenska VBF på västergötlands
idrottsförbund den 10 april kl 18:00 i vara kulturhus.
Att Thomas representerar västsvenska VBF på västsvenska idrottsförbundets årsmöte
den 28 april.
Att Thomas representerar västsvenska VBF på Svenska Volleybollförbundets
årsmöte.
§ 10

Volleyboll och beachvolley MOT cancer
Annika berättade om volleyboll och beachvolley MOT cancer.
Det beslutades
Att lägga med detta i nyhetsbrevet.

§ 11

Utvärdering av 2013 års arbete
Valberedningen var ej närvarande
Det beslutades
Att ta upp frågan igen vid nästa styrelsemöte

§ 12

Verksamhetsberättelse
Annika beskrev att verksamhetsberättelsen 2013 behöver skapas.
Det beslutades
Att Annika skickar ut ett grunddokument
Att berörda personer fyller i deras ansvars område.

§ 13

Övriga ärenden
Styrelsen diskuterade DM och föreslår att vi genomför ett U19 DM efter seriespelet i
Falköping . U DM spelas i Ulricehamn Uno volley. V10 sista serieomgången
arrangerar VK Bjärke
Styrelsen diskuterade att medaljleveransen är klurig att få till. Diskuterar att styrelsen
står för kostnaden men att arrangörs klubben får själva beställa medaljer i tid till
turneringarna .
Styrelsen diskuterade att VK Block har hört av sig ang kostnader för ett sammandrag
med ont om lag
Ilkka deltar på volleynatta i Mogaskolan i Svenljunga i syfte att få Svenljunga IK att
starta en volleybollsektion.
Det beslutades
Att lägga ut följande på hemsidan.
Att Annika kollar över priser och leveranstid på medaljer.
Att Ilkka och Nina tar ett beslut i medaljfrågan.
Att Se över ekonomiska bestämmelserna vad gäller ungdomstävlingar och de
administrationsbidrag de får. Särskilt vad skall räkna som genomförd klass.
Att motståndet i sammandraget blev inte av den omfattning som man kan förvänta
sig på grund av detta efterskänkes startavgiften för samtliga lag. Arrangörsbidrag
utgår som vanlig.

§ 14

Avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.
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Vid protokollet

Justeras

Annika Hermansson
Sekreterare

Mötesordförande
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Åtgärdslista
Protokoll

§ nr

Ärende

Ansvarig

Klardatum

8

5e

Helene,
Nina,
Thomas

27/1

8
1

10
5

Volleyboll för barn med
funktionshinder,
Ekonomiska resurser?
SVBF, DF?
Herkules och Mölndal
ungdomsverksamhet?
Boka lokal till årsmötet
Distriktslaget

27/1
feb

1

8

Thomas
Thomas,
Albin och
Patrick
Styrelsen

1

9

1

9

1

9

1

13

1

13

1

13

1

13

Fylla på
verksamhetsberättelsen
Representant på
västergötlands
idrottsförbunds årsmöte
Representant på
västsvenska
idrottsförbunds årsmöte
Representant på Svenska
volleybollförbundets
årsmöte
Priser och leverans på
medaljer
Ta beslut i medaljfrågan
Ekonomiska
bestämmelaser
Arrangörsbidrag utgår

Status

Nytt
Klardatum

Nina

Thomas

THomas

Annika
Ilkka och
Nina
Thomas
ilkka
Thomas
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