Protokoll nr 6/2013

Tid:

Måndag den 16 dec 2013

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:

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

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 med en tilläggspunkt på nr 14
Kidsvolleyansvarig.

§4

Föregående protokoll, åtgärdslistan
Styrelsen gick igenom protokoll nr 5/2013 utan att finna några anmärkningar.
Styrelsen gick igenom åtgärdslistan och strök samtliga punkter.
Det beslutades
Att godkänna protokoll nr 5/2013 och lägga dem till handlingarna.

§5

Rapporter
a Personalrapport
Camilla Park gick igenom personalrapporten. Camilla Park går på föräldraledighet
från och med 20 dec och Annika Hermansson kommer ta Camilla Parks roll som
distriktsansvarig. Pernilla meddelade att Sjöfruskolan på Tomtebo i Umeå spelar
mycket Kidsvolley på idrotten och att barn vill börja på fritiden. Pernilla ska hitta en
kontaktperson som ska få information kring skolidrottssatsningen. Inga andra frågor
uppkom.
b Kommunikationsrapport
Det är bra spridning och samarbete mellan Malin Karlsson och Mattias Forsman.
Under hösten har det var fokusering på utbildning samt goda exempel kring
kidsvolleyn. Distriktet har fått mycket utrymme i lokaltidningarna.

§6

Utvärdering av Verksamhetsplan 2013
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Styrelsen gick igenom verksamhetsplanen 2013 och kunde konstatera att väldigt
mycket är gjort både stora som små saker. Föreningsutvecklingsenkäten kan
utvecklas ytterligare. En särskild tävlingsenkät bör finnas under tävlingsledning.
Satsning på unga ledare i Västerbottens IF bör kollas upp.
§7

Reviderande turneringsriktlinjer
Bordläggs till januarimötet.

§8

Utbildningsplan och budget 2014
Styrelsen gick igenom utbildningsplanen som inte är i fylld. Viktigt är att alla tar
ansvar och försöker hitta arrangörer. Under Volleydagen #4 tars utbildningsplanen
upp.

§9

Status för Distriktslaget
Pernilla Persson meddelar att ledare på pojksidan är Patrik Persson, Storuman och på
flicksidan Lars-Göran Granberg, IKSU. Allt praktiskt är klart och anmält. Pernilla
Persson går igenom lathunden och uppdaterar vem som gör vad. Pernilla Persson,
Patrik Persson och Magdalena Holmqvist har gjort ett bra jobb kring 2014 års
upplaga.

§ 10

Årets Nordsvensk
Malin Karlsson föreslog att gå ut med en nyhet om nominering, där föreningarna får
skicka in förslag till styrelsen.
Styrelsen tog beslut
Att en nyhet går ut på hemsidan om nominering under januari/februari samt i
nyhetsbrev.

§ 11

Jul- och nyårshälsning
Malin Karlsson föreslog att alla i styrelsen skickar in förslag till Malin Karlsson om
vad som bör belysas.
Styrelsen tog beslut
Att Malin Karlsson ansvarar för att det kommer en text tills den 18 dec och att
Pernilla fixar ett julkort.

§ 12

Kulturhuvudstadsårtet 2014
Malin Karlsson informerade om Västerbottens IF satsning på de 8:a årstiderna.
Styrelsen tog beslut
Att lägga Volleydagen #4 på lördagen (15 feb) och en Kidsvolleyturnering på
söndagen (16 feb). Datum är inte spikade. De beror på allsvenska spelschemat och
Norsjö volleys planering.

§ 13

Verksamhetsplan 2014 och nästa möte
Malin Karlsson föreslog att ha ett fysiskt möte i januari i Umeå hos Mattias Forsman.
Styrelsen tog beslut
Att Malin Karlsson kollar upp datum och mailar ut förslag på datum. Malin Karlsson
lägger också förslag på mötesdatum för vårens möten.

§ 14

Kidsvolleyansvarig
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Styrelsen var enhälliga kring föreslag till beslut för Kidsvolleyansvarig i
Nordsvenska VBF
Styrelsen tog beslut
Att Malin Karlsson är Kidsvolleyansvarig i Nordsvenska VBF.
§ 15

Avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Camilla Park
Sekreterare

Malin Karlsson
Mötesordförande
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Åtgärdslista

Protokoll nr 6/2013

Protokoll

§ nr

Ärende

Ansvarig

Klardatum

6

6

Föreningsenkät/tävlings
enkät

?

6

6

6

9

2014 Unga ledare hos
Västerbottens IF (finns
det någon satsning?).
Uppdatera lathund

Annika H,
MK/Tävlin
gsledninge
n
Annika H

December

6

10

Pernilla
Persson
Annika H

6
6

11
13

MK
MK

2013-12-18
Januari

Nyhet/nominering till
årets Nordsvensk
Text
Fysiskt möte/mötesplan
datum för våren

Status

Nytt
Klardatum

Januari

Jan/feb/mars
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