Protokoll nr 5/2013

Tid:

Måndag den 16 sep 2013

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:

Malin Karlsson, ordf
Pernilla Persson
Kenth Söderström
Magdalena Holmqvist
Mattias Forsman
Camilla Park, adj
Patrik Persson

Ej närvarande:
§1

Öppnande
Malin Karlsson 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 beslutades
Att fastställa den föreslagna dagordningen.

§4

Föregående protokoll, åtgärdslistan
Styrelsen gick igenom protokoll nr 4/2013 utan att finna några anmärkningar.
Styrelsen gick igenom åtgärdslistan och strök samtliga punkter.
Det beslutades
Att godkänna protokoll nr 4/2013 och lägga dem till handlingarna.

§5

Rapporter
a Personalrapport
Camilla Park gick igenom personalrapporten. Inga frågor uppkom.
b Utbildningsrapport
Camilla Park informerade om att utbildningsplanen har fyllts på ytterligare med
utbildningar sen senast. Viktigt är att dessa utbildningar får fler än 10 deltagare.
c Ekonomirapport
Patrik Persson hälsade per mail att ekonomin är fortfarande väldigt ansträngd och att
det är som tidigare sagts är viktig, att utbildningarna blir av samt att styrelsen tänker
på alla kostnader. Svensk volleyboll hjälper till med kostnad av distriktskonferensen i
Malmö/Köpenhamn.
d Kommunikationsrapport
Det är bra spridning och samarbete mellan Malin Karlsson och Mattias Forsman.
Under sommaren var det mycket rapportering från beachvolleyn och under hösten
kommer det var fokusering på utbildning samt goda exempel kring kidsvolleyn.

§6

Verksamhetsplan
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Malin Karlsson informerade om att styrelsen ligger bra i fas med verksamhetsplanen.
Alla som har ansvarsområden bör dock hålla koll på sin del och se till att det sker
saker om det ska ske.
§7

Tävling
Styrelsen diskuterade olika punkter inom tävling. Förslaget för tävlingsledning
diskuterades. Camilla Park informerade att det inte finns någon möjlighet att ge
någon gåva per licensierad kidsvolleyspelare.
Styrelsen tog beslut
Att
Tävlingsledningen består av:
Ronnie Allzen ansvarar för Sverigeserien för herrar
Inger Carstedt ansvarar för Norrlandsserien för damer och ungdom.
Tobias Broddeskog ansvarar för Kidsvolley.
Camilla Fransson ansvarar för Volley 2000.
Att
Anmälningsavgifterna för de olika tävlingarna ska vara.
 Kidsvolley 100kr/lag
 Volley 2000 200kr/lag
 Ungdomslag i Sverigeserien 300kr/lag
 Sverigeserien 500kr/lag
Styrelsen ställer licenskrav för Sverige-/ungdomsserien (spelklarlista krävs).
I yngre åldrar uppmanar styrelsen föreningarna att licensera alla sina spelare eftersom
licensen ger försäkringsskydd vid träning, match och transporter. Men vi ställer inga
krav på uppvisande av spelklarlistor för deltagande vid Volley 2000- och
kidsvolleyturneringar.
Att
Kidsvolleymedaljer beställs av arrangerande förening och tar en anmälningsavgift
per lag.

§8

Distriktskonferensen
Camilla Park meddelade att hela styrelsen nu är inbokad på flyg, hotell och
konferens. Styrelsen bör läsa igenom distriktsmanualen som är utskickad inför
konferensen.

§9

Status för Distriktslaget
Pernilla Persson meddelar att ledare på killsidan är Patrik Persson, Storuman och på
flicksidan Lars-Göran, Stöcke IF . Det som behövs är assisterande ledare. Förslag är
att invänta Breddlägret och där fråga ledare. Förslag på namn finns. Pernilla Persson
jobbar vidare med saker som resan, uttagning samt logi.

§ 10

Nästa fysiska möte
Malin Karlsson föreslog att helgen den 23/24 nov skulle passa bra till att anordna en
mötesplats samt ha det 6e styrelsemötet på. På detta styrelsemöte/processmöte är
fokus utbildningsplan 2014 och verksamhetsplan.
Styrelsen tog beslut
Att
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Under helgen den 27-29 sep ska styrelsen prata vidare om upplägg för mötesplatsen.
Malin Karlsson kollar av med Västerbottens Idrottsförbund om de kan deltaga och
finansiera någon del av mötet.
§ 11

Avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Camilla Park
Sekreterare

Malin Karlsson
Mötesordförande
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Åtgärdslista

Protokoll nr 5/2013

Protokoll

§ nr

Ärende

Ansvarig

Klardatum

5
5
5

5d
6
10

Nyheter
Turnering riktlinjer
Mötesplast

CP
MK
MK

20 sep
24 nov
29 sep

Status

Nytt
Klardatum
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