Distriktsstyrelsen
Protokoll nr 4/2014
2014-09-12
Tid:

Söndagen den 7 september

Plats:

Göteborg

Närvarande:

Ilkka Räissänen
Annika Hermansson adj
Nina Olsson
Albin Andersson
Kevin Wawrzyniak
Hanna Lekblad
Julia Olsson
Gunilla Bergenheim

§1

Öppnande
Kevin Wawrzyniak 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 nr 3/2014 utan att finna några anmärkningar. Gick
igenom åtgärdslistan
Det beslutades
Att godkänna protokoll nr 3/2014 och lägga dem till handlingarna.
Att stryka punkter på listan

§5

Rapporter
a Personalrapport
Annika gick igenom personalrapporten och lade den till handlingarna.
b Nyhetsbrev, facebook & nyhetsbrev
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Dags för ett nytt nyhetsbrev: distriktsläger, prenumerera på nyhetsbrevet, höstens
utbildningar och om utveklingsdagen. Vi hjälps åt att sprida nyhetsbrevet ut till
rörelsen.
c

Utbildningar
Annika gick igenom vilka utbildningar som genomförts under våren och vilka som är
planerade för hösten. Beskrev för den nya styrelsen att utbildningar genererar intäkter
för distriktet.

d

Kidsvolleyrapport
Enligt distriktsmanualen ska distriktet ha en kidsvolleyansvarig. Den rapporterar till
Sofia Dahlström vad som händer i distriktet samt rapporterar till övriga ledamöter i
distriktet. Detta ansvarsområde är vakant.

e

Sverigeserien
Bordlägger punkten till nästa möte.

§6

Ekonomi
Styrelsen fick en inblick i hur kvartalsrapporten för budgeten såg ut.
Det beslutades
Att Ilkka Räisänen tar över Thomas Rydbergs arbete med att skicka underlag för
kostnader av tävlingarna till Kari Rennemo.

§7

Verksamhetsplan
Söndagens arbete mynnar ut i en verksamhetsplan.

.

Det beslutades
Att vänta in Lenas sammanställning och jobba vidare med att slutföra den på nästa
styrelsemöte.
Att sätta ansvariga till följande områden, distriktslaget, kommunikation, tävling,
SISU, ungdom, föreningsutveckling och bokning av lokaler se bifogad ansvarslista.

§8

Mötesplan
Styrelsen planerade in tre träffar i mötesplanen för 2014
De beslutade
Att ha styrelsemöte den 1 oktober, 19 oktober och 23 november.

§9

Avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.
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Vid protokollet

Justeras

Annika Hermansson
Sekreterare

Kevin Wasserfaller
Mötesordförande
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Åtgärdslista
Protokoll
1
3

§ nr

Ärende

Ansvarig

13
9

Ekonomiska bestämmelser Ilkka, Nina
Kontaktar universitetet
Kevin

Klardatum

Status

Nytt
Klardatum

snarast
snarast
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