Styrelsemöte Västsvenska Volleybollförbundet 2018-12-12
Närvarande:
Rebecka Holmström
Jens Persson
Henrik Samuelsson
Robin Ryrholm
Frånvarande:
Marica Hall
Sofie Sjöberg
Oscar Hult
Plats:
Webbmöte
Tid:
2018-12-12 17:30
1) Mötets öppnande
Henrik Samuelsson förklarar mötet öppnat
2) Val av sekreterare
Robin Ryrholm valdes till sekreterare
3) Val av justerare
Henrik Samuelsson valdes till justerare
4) Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
5) Protokoll, föregående
- Budgetarbetet fortsätter likt föregående möte, lite rörigt med helt ny kassör på
Svenska Volleybollförbundet.
- Utbildningar, Oscar Hult och Jens Persson hade förslag på att en tränare skickas ut
och lär upp nya tränare. Undersökning fortsätter
- Distriktslaget är nedlagt på grund av dåligt underlag.
- Tävlingsverksamhet, styrelesen behöver undersöka mer hur vi vill att det skall
fungera och vilken hjälp Ilka Raisinen vill ha.
- Rekrytering, styreslen har identifierat ett stort behov.
- Kommunikation, VVF finns på volleyboll.se och facebook, vi behöver finnas på
instagram om vi inte finns där.

Jobb med det nya domännamnet och eventuell hemssida där behövs fortlöpande.
-

-

VVF:s Verksamhet och uppdrag:
o Tränarutbildningar i distriktet, lite tunt, är ett par på gång
Digitala sammarbetsplattformf för styrelsen
o Frågan är löst, vi använder Google Drive för dokument och Facebook för
chat.
Strategikonferens SISU
o Daniel Fyrqvist kan ordna en strategikonferens med styrelsen
Nästa styrelsemöte
Övriga frågor

6) Ekonomiska frågor
- Godkännande att svenska volleybollförbundets ekonomiansvarige Carina Blomstrand får
fullmakt till västsvenskas bankkonton på Sparbanken i Skara för att kunna sköta betalningar av
fakturor.
Styrelsen beslutar att ge Carina Blomstrand fullmakt till Västsvenska Volleybollförbundets konto på
Sparbanken i Skara för att kunna sköta betalningar av fakturor.
7) Utbildning
Frågan bordläggs på dagens möte.
8) Tävlingsverksamhet
Ilka kallas till ett arbetsmöte med styrelsen för att förstå hur jobbet med planeringen utförs och hur
Ilka kan stöttas i sitt arbete.
Det behöver tas fram ett formulär med frågor för klubbarna i distriktetet om vad de tycker om
planeringen av VSS samt hur de vill att den skall fungera.
Ett dokument skapas på google drive under kommunikation där alla i styrelsen skall lägga upp minst
4 frågor och sedan väljs en lagom mängd frågor ut. 28 december är deadline för att ha skrivit färdigt
sina frågor, då tar vi även ett möte för att bearbeta materialet som kommit in.
9) Rekrytering
Rebecka och Jens pratar med varandra och så tas det upp mer på nästa möte.
10) Kommunikation
‐ Styrelsens internkommunikation, Projektsamarbetssida
- Google drive, facebook, zoom etc.
‐ Förbundets interna kommunikation, mejllistor m.m
- Henrik frågar förbundet om var det finns kontaktuppgifter till alla klubbar I vårt
distriktet. Henrik har gjort en karta med prickar över var i distriktet alla klubbar befinner sig.
‐ Västsvenska förbundets externa kommunikation
- Mötet spånar om nytt och gammalt och att skapa en tydligare identitet för
Volleybollen i västsverige. Alla i styrelsen blir admin på västsvenska volleybollförbundets
facebooksida.

11) Strategikonferens SISU
Henrik skapar en undersökning för att få fram ett datum då alla i styrelsen kan ha en
strategiskonferens, med eller utan SISU, ett arbetsmöte.
12) Nästa styrelsemöte
Fysiskt möte för de som kan komma och Webbmöte för de som inte kan komma den 28e december
när vi avhandlar frågorna som ska ut till klubbarna om planeringen av tävlingsverksamheten
Till den 28e behöver vi få bättre koll på vilka inkomster och utgifter som förbundet har för att kunna
göra en budget för 2019/2020.
Henrik skapar doodle med alla söndagar fram till maj för att se vilka dagar vi kan ha möten.
13) Övriga frågor
Inga övriga frågor
14) Mötets avslutande
Henrik förklarar mötet avslutat

Sekreterare
Robin Ryrholm

Justerare
Henrik Samuelsson
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