Distriktsstyrelsen
Protokoll nr 2
2014-04-07
Kallade:
Malin Karlsson
Patrik Persson
Kenth Söderström
Magdalena Holmqvist
Annika Hermansson
Ej närvarande
Pernilla Persson

1
2

Öppnande och introrunda (10 min)
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
Val av sekreterare
Det beslutades
Att utse Annika Hermansson att föra protokollet.

3

Fastställande av dagordning (2 min)
Det beslutades
Att fastställa den föreslagna dagordningen.

4

Föregående protokoll, åtgärdslistan (2 min)
Styrelsen gick igenom protokoll nr 1/2014 utan att finna några anmärkningar. Styrelsen
gick igenom åtgärdslistan.
Det beslutades
Att godkänna protokoll nr 1/2014 och stryka punkter från åtgärdslistan

5

Rapporter
A. Personalrapport
B. Hemsidan
Det kommer ut nyheter varje vecka och det är bra. Vi länkar vidare från hemsidan till
facebook och twitter.
C. Facebook
Här finns det också ett fint flöde med nyheter.
D. Nyhetsbrev
Vi skickar ut ett nyhetsbrev till veckan, vi tar med ” Att skicka in årsredovisningen som
innehåller verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning”, gamen games, inbjudan
till årsmötet.
E. Kidsvolley
Lyckad kidsvolleycup som genomfördes i Stöcke. Vi ökar inte i antal just nu men vi
fortsätter på samma nivå.
F. Nya grupper/föreningar (Lycksele)
Det ser ut som om de har startat en förening. Just nu får hjälp av idrottsförbundet i
uppstartskedet.
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6

Budget 2014
Patrik gick igenom budgeten utifrån utfallet 2013
Det beslutades
Att godkänna budgeten.

7

Utformning av eget årsmöte + planeringskonferensen.
A Inbjudan
Idag är det 3 anmälda till årsmötet i Malå. Inbjudan ligger på hemsidan och har skickats
ut till samtliga medlemsföreningar. Ligger med i veckans nyhetsbrev.
B Fullmakt
Vi kommer att använda oss av ett annat system och tar bort denna från hemsidan.
C Röstlängd
Vi tar bort även röstlängden från hemsidan.
D Lokal och mat
Malå fixar detta.
E Föredragningslista
Styrelsen godkänner föredragningslistan
F Verksamhetsberättelse
Godkänner de delar av verksamhetsberättelsen som är reviderade.
G Verksamhetsinriktningen
Visionsarbetet i Norsjö ligger till grund för de justeringar som är gjorda. Styrelsen
godkänner den föreslagna verksamhetsberättelsen.
H Valberedningens förslag
Patrik har kontaktat valberedningen. Visst valberedningsarbete har gjorts från styrelsen
själva men idag finns det inget valberedningsförslag. Styrelsen jobbar vidare i frågan.
Mattias kontaktar Stöcke och Malin Lule. Malin och Maggan jobbar vidare på varsitt
håll på att få tag i valberedare.
I Mötesordförande
Malin kollar om Malå har något gott förslag på en mötesordförande.
J Avtackningar
En styrelseledamot och någon ur tävlingsledningen lämnar sina uppdrag. Mattias
kollar upp mössor som avtackningspresent.
K Årets Nordsvensk
Det har kommit in många goda förslag på årets nordsvensk.
L Planeringskonferensens upplägg
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Malin ser med Annelie från SISU Idrottsutbildarna om hon kan tänka sig att vara
processledare för konferensen, tackar inte hon ja, kan Patrik tänka sig att ta
processledarrollen.
M Ny tävlingsledning
Vi ställer frågan på årsmötet och tar ett årsmötesbeslut om årets nya tävlingsledning.
N Föredrag
Jerker med volleybollen i inlandet.
O Vilka är på plats?
Malin, Patrik och Maggan
8

Nästa konstituerande möte
Hos Mattias i Umeå söndagen den 8:de juni
Det beslutades
Att genomföra nästa styrelsemöte under processdagen i Umeå den 8:de juni

9

VIF och NIT/SISUs årsmöte- representation
Det beslutades
Att Kent går på VIFs årsmöte och Patrik går på NITs årsmöte

10

Vårens utbildningar
Två utbildningar är genomförda en steg 2:a i beachvolley och en klubbdomarutbildning
steg 1:a. Vännäs har en blandutbildning på G. Malin återkommer med mer information.
4Det beslutades
Att Annika kollar vidare med kansliet om det fungerar att genomföra en
blandutbildning i Vännäs.

11

Föreningsaktivitet Umeå
Mattias beskriver hur han har jobbat vidare med volleyboll i Umeå-området. Han har
träffat Linda på IKSU och pratat om hur beachen skulle kunna växa och vad som
händer med volleybollen framöver. Han har också träffat Mattias Broddeskog och
funderat på hur det ser ut i volleybollens värld efter att barnen vuxit ur kidsvolleyn.
Samt haft ett möte med Micke på VIF och diskuterat hur vi bäst möter de nya behoven.
Det beslutades
Att Styrelsen bjuder in till en träff fredagen den 23 maj från kl 15-17. I syfte att skapa
en mötesplats för att se hur volleybollen kan organisera sig sett ur en treårs-period.

12

Volleyboll i Bjurholm
Malin och Annika fortsätter att jobba vidare i frågan.

13

Föreningsenkät
Är ute på en tredje påminnelseomgång.

14

Övriga ärenden
Inga övriga ärenden
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15

Avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Annika Hermansson
Sekreterare

Malin Karlsson
Mötesordförande

Åtgärdslista

Protokoll nr 2/2014

Protokoll

§ nr

Ärende

Ansvarig

Klardatum

6

9

Uppdatera lathund

Februari

1
1

7
9

2
2

5
7

Annika
Annika

Till veckan
Omgående

2
2

7f
7g

Annika
Annika

Omgående
Omgående

2
2
2

7h
7h
7h
7i
7j
7l
7m

Mattias
Malin
Malin och
Maggan
Malin
Mattias
Malin
Malin/Patrik

Omgående
Omgående
Omgående

2
2
2
2

Sätta utbildningsplanen
Kontakta
valberedningen, enkät
Skicka ut nyhetsbrev
Ta bort fullmakt,
röstlängd från hemsidan
Verksamhetsberättelsen
Lägga upp
verksamhetsinriktningen
på Hemsidan
Kontaktar Stöcke
Kontaktar Lule
Kontaktar kandidater för
valberedningen
Kontaktar Malå
Avtackningsprylar
Kontakta Annelie SISU
Kontaktar Jerker

Pernilla
Persson
Styrelsen
Annika

2

9

2

10

Representerar andras
årsmöten
Blandutbildning Vännäs

2
2

11
12

Inbjudan till den 23 maj
Volleyboll i Bjurholm

Kent och
Patrik
Annika/Mali
n
Mattias
Malin/Annik
a

Status

Nytt
Klardatum

Februari
April

Omgående
Omgående
Omgående
Omgående

Omgående
Omgående
omgående
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