Distriktsstyrelsen
Protokoll nr 5
2014-11-23
Styrelsemöte Nordsvenska VBF
Datum: Lördag 2014-11-22
Plats: hos Mattias Forsman, Umeå
Deltagare: Patrik Persson, Kenth Söderström, Mattias Forsman, Malin Karlsson, Magdalena
Holmqvist samt Bengt Wiksell
1. Patrik öppnar mötet som förbigåtts av att alla berättar lite om läget idag.
2. Mattias Forsman beslutas föra protokoll.
3. Dagordningen godkänns med tillägget att Swedish Beachtour tas upp på mötet.
4. Föregående protokoll gås igenom av Patrik, allt som behöver kommenteras kommer i dagordningen.
5. Rapporter
A. Bengt beskriver läget i Svensk Volleyboll och processerna kring arbetet på volleybollförbundet.
Samt hur svensk idrott förväntas utvecklas framåt.
B. Malin beskriver vad som hänt efter vårt senaste möte och hur information presenteras. Sidan
upplevs lite rörig med följd att information finns på flera ställen och döda länkar finns. Maria Miltsis
ser över hemsidan och vi tar nya tag efter nyår.
C. Annika Hermansson är också administratör på vår Facebook sida nu. Vilket gör att vi har ett bättre
flöde. Sedan drar Malin ett stort lass och skriver mycket. Många föreningar har FB sidor nu, sist ut är
även Norsjö Volley. Twitter har somnat in och där behöver Mattias ta ett bättre grepp.
D. Nyhetsbrev, kommer avhandlas i processarbetet efter mötet och vi ska få ut ett nyhetsbrev före jul.
Slutet på november ska brevet komma ut, vi beslutar att Annika sammanställer och skickar ut.
E. Kidsvolley, Malin vill lämna över sitt ansvar till Karl-Gunnar Miltsis. Vi beslutar att Malin
kontaktar Karl-Gunnar. Vi behöver jobba på att turneringar skall bli av i norra distriktsdelen. Vi för en
lång diskussion kring spelformer, engagemang från olika föreningar, nyckelpersoner mm. Bengt
berättar om tankarna på fyra-fem års sikt där alla distrikt samtidigt arrangerar tävlingar som kan bli
tradition och ge en nationell sammankoppling fast att arrangemangen sker lokalt. Vi Nordsvenska
VBF behöver göra en enkät för att få fram kännedom och intresse kring de spelformer som erbjuds
idag. T ex U11:a.
F. Sverigeserien. Jesper Stenmark och Caroline Åström samordnar och arrangerar. Bengt informerar
om hur kansliet inte riktigt hinner med men vilken ambition som finns kring den tillväxt som sker. Ett
gemensamt arbete kring tävlingsverksamhet mellan distrikten kommer att behövas i framtiden. Det
kommer både som ett önskemål från oss samt lyfts av Bengt. Vikten av bra plattformar för att föra
dessa diskussioner framåt behövs.
6. Utbildningar 2014/15. Vi behöver inte köra några fler utbildningar 2014 då målet passerats. Inför
2015 behöver det budgeteras för rätt antal utbildningar. Patrik gör ett skal som fylls i detalj på
planeringskonferensen där föreningarna deltar.
7. Budget. Utifrån övriga kostnader, som läggs som tidigare år, undersöker Patrik möjligheten att
besöka EM-kvalmatchen 2015 i Halmstad i maj.
8. Verksamhetsplanen. Stora delar redan inarbetade i årets efter mötet i Mattias stuga. IKSU vill ta
över tourfinalen från Halmstad. Umeå kommun involverade. Koncept skall tas fram kring
arrangemang, mervärdet diskuteras och därav deras fråga till NSVBF om samverkan. Vi är positiva till
arrangemanget och våra inspel är: Amatörturnering, Kidsvolleyuppvisning, Föreläsning, Förturnering
inomhus
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Vi gick igenom verksamhetsplanen och är i stora drag i fas. Patrik får i uppdrag att lägga ett förslag för
verksamhetsplan 2015.
9. Distriktslaget
Maggan meddelar Mattias storlekar och vi bjuder alla spelare och ledare på huvtröjor. Mattias fixar.
Patrik åker med. Maggan är den som har koll på biljetter, logistik mm. Maggan, Malin, Patrik, Patrik
och Ann är ledare.
Sedan lyfter Malin diskussionen kring distriktslaget vara eller icke vara i framtiden. Passar bollen till
Bengt att distriktsförbunden för diskussioner kring framtidens deltagande. Vi lyfter denna fråga på
nästa årsmöte. Malin lyfter för egen del att hon är väldigt kluven till den här tävlingsformen med
uttagningar, dåligt underbyggda beslut mm.
10. Möjligheten att få arrangera EM-kvalmatchen är förbi.
11. Mötesplan: månadsskifte jan/feb (telefon) , Årsmöte/styrelse i mars-april i Skellefteå (fysiskt), 31
maj EM-kval (fysiskt), 13-15 augusti Swedish beach tour, gör ngt med föreningar (fysiskt)
12. Till nyhetsbrevet skall följande in:
- landslagstjejerna (berätta vilka de var som var med samt kanske en kort intervju hur det var)
- distriktslagen (vilka åker)
- föreningsadresser (efterlys adresser till ledare i klubbarna)
- årets Nordsvensk (be klubbarna att nominera)
13. Patrik avslutar mötet med bravur.

Vid protokollet

Justeras

Mattias Forsman
Sekreterare

Patrik Persson
Mötesordförande

2 (3)

Åtgärdslista
Protokoll

Protokoll nr 4/2014
§ nr

Ärende

Ansvarig

Klardatum

Status

Nytt
Klardatum

3 (3)

