Distriktsstyrelsen
Protokoll nr 4
2014-09-21

Kallade:
Malin Karlsson
Patrik Persson
Magdalena Holmqvist
Maria Miltsis
Annika Hermansson
Kenth Söderström
Ej närvarande
1

Öppnande och introrunda
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
Patrik bjöd in till en introduktionsrunda så alla fick några minuter att beskriva dagsläget
och formen.

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. Styrelsen
gick igenom åtgärdslistan.
Det beslutades
Att godkänna protokoll nr 3/2014 och stryka punkter från åtgärdslistan

5

Rapporter
A. Personalrapport
Inga frågor på månades 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. Annika blir administratör och puffar för
antal föreningar per kurs.
D. Nyhetsbrev
Vi skickar ut ett nyhetsbrev till veckan, vi tar med utbildningarna steg 1 och kidsvolley,
breddläger och beachvolleyutbildningen i helgen, tävlingar, ny förening i Lycksele,
efterlyser lag till Sverigeserien, Volleyboll i Arvidsjaur.
E Kidsvolley
Malin rapporterar in till Sofia och denna omgång handlade det om Beachvolleyskolan i
Vännäs.
F. Nya grupper/föreningar (Lycksele)
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Det ser ut som om de har startat en förening. Just nu får de hjälp av idrottsförbundet i
uppstartskedet. Annika har varit i kontakt med dem också.
6

Budget 2014
Det är dags att sätta ramarna och tänka på budgeten för 2015
Det beslutades
Att Patrik och Kari jobbar vidare i frågan.

7

Utbildningar 2014/2015
Annika beskrev nuläget kopplat till budget. Fyra utbildningar är genomförda:
Steg 1 beachvolley
Steg 2 beachvolley
Steg 1 klubbdomare beachvolley
Beachvolley fysisk träning för barn.
Två utbildningar ligger planerade i utbildningskalendern:
Kidsvolley och steg 1
Dessa ger en ekonomi på ca 137 000:- och ni har lagt en budget på 122 000:Idrottslyftsmedlen för utbildning är idag på väg att ta slut men andra resurser ersätter de
utbildningar som ni har i utbildningsplanen.
Det beslutades
Att fortsätta enligt utbildningsplanen.
Att Magdalena ser över vilka fler utbildningar som styrelsen har lovat föreningarna att
genomföra.
Att Annika jobbar vidare med en domarutbildning i Malå och Steg 2 utbildningen i
Norsjö.

8

Verksamhetsplan
Patrik gick igenom den verksamhetsplan som styrelsen reviderade under sommarens
utvecklingsarbete. Styrelsen prioriterade det mest akuta.
Det beslutades
Att prioritera de gulmarkerade punkterna. Se bifogad verksamhetsplan.
Att ha med en verksamhetspunkt på kommande möten för att följa upp vad som ska
göras och vem som ska göra det.

9

Distriktslaget
Ett breddläger kommer att genomföras den 11-12 okt i Norsjö. Coacher håller på att
rekryteras.
Det beslutades
Att Jobba vidare enligt verksamhetsplanen

10

VM 2015
Styrelsen är drivande i frågan.
Det beslutades
Att jobba vidare för att hitta en lösning på finansieringen.
Att Mattias, Malin, Kent och Patrik tar ett möte om detta till veckan.
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11

Övriga ärenden
DF konferensen
Det beslutades
Att Maggan ser över om hon kunde närvara på konferensen.

12

Avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Annika Hermansson
Sekreterare

Patrik Persson
Mötesordförande
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Ärende

Ansvarig

Klardatum

Status

Budget
Utbildning
Utbildning
Verksamhetsplanen
DF konferens

Patrik
Maggan
Annika
Alla
Maggan

innan nästa möte
innan nästa möte
innan nästa möte
innan nästa möte
innan nästa möte
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