Distriktsstyrelsen
Protokoll nr 1
2015-01-25

Kallade:
Patrik Persson
Magdalena Holmqvist
Maria Miltsis
Kenth Söderström
Camilla Park, adj
Anmält förhinder:
Malin Karlsson
Mattias Forsman

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 Camilla Park att föra protokollet.

3

Fastställande av dagordning
Det beslutades
Att fastställa den föreslagna dagordningen. Punk 8, Tävlingsledning tars bort då Malin
inte är närvarande.

4

SBT
Carolina Eklund hade bjudits in för att prata om SBT som hålls den 13-15 aug.
Carolina presenterade sig själv som projektledare från IKSU och berättade om deras
planer, status och förutsättningar för arrangemanget. Carolina efterfrågade på vilket sätt
styrelsen kan vara med och bidra. Tanken är främst på sidoarrangemang som
kidsvolleyturnering, företagsturnering, motionsturnering etc. Styrelsen hjälper gärna till
men ser också sina begränsningar i tid och engagemang. Viktigt är att försöka få med
föreningarna på något sätt. Patrik tar med frågan till möten den 26 februari.

5

Föregående protokoll, åtgärdslistan
Styrelsen gick igenom protokoll nr 6/2014 utan att finna några anmärkningar. Styrelsen
gick igenom åtgärdslistan.
Det beslutades
Att godkänna protokoll nr 6/2014 arbeta vidare på vissa punkter i åtgärdslistan.

6

Rapporter
A. Personalrapport
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Camilla informerade hur distriktsuppdelningen mellan henne och Hanna ser ut. Camilla
informerade om ordförandekonferensen den 7-8 feb samt att förbundsstyrelsens nästa
möte sker den 1 feb och där ska man ta fram verksamhetsinriktningen 2016.
B. Sociala medier.
Camilla tar ett större ansvar för hemsida och facebook. Tiden är dock knapp men gör
sitt bästa. Det kommer ut nyheter varje vecka och det är bra. Vi länkar vidare från
hemsidan till facebook och twitter.
C. DistriktsSlaget
Magdalena Holmqvist rapporterade att det tillslut blev 18 ungdomar och 7 vuxna som
åkte ner till Katrineholm. Väldigt bra stämning i hela gänget och pricken över iet blev
placeringarna. Två silvermedaljer för det Nordsvenska distriktet.
D. Kidsvolley
Camilla meddelade att denna rapport kommer försvinna då hon känner att den inte
bidrar tillräckligt.
E. Umeåregionens utveckling.
Patrik berättade om den kommande mötesplatsen den 26 februari. Viktigt med
spridning och att det blir många deltagare.
7

Utbildning, steg 3
Patrik berättade att en steg tre utbildning kommer äga rum v 26. Viktigt att det blir mint
10 deltagare på denna utbildning. Storuman kan tänka sig var arrangörer men viktigt att
frågan ställs till andra klubbar också. Något som kan göras på planeringskonferensen
den 14 mars.
Det beslutades
Att frågan om arrangör görs på planeringskonferensen och att utbildningen sedan
kommer ut på sociala medier.

8

Årsmöte Nordsvenska VBF, 14-15 mars
Årsmötet äger rum i Skellefteå den 14 mars med en planeringskonferens i anslutning
till mötet. Möjlighet till gemensam samvaro på kväll i form av hockeymatch kan vara
möjlig.
Det beslutades
Att Magdalena tar fram lokal och tid och meddelar Camilla detta så att hon under v 4
skickar ut en inbjudan via mail, nyhetsbrev och hemsida.

9

Representation SVBF, DF och SISU-distrikts årsmöten.
Patrik gick igenom datum för ovanstående årsmöten
Det beslutades
Att Mattias Forsman får en förfrågan om att representera Nordsvenska VBF på
Svenska volleybollförbundets årsmöte i Stockholm.
Att Magdalena Holmqvist representerar Nordsvenska VBF på VIFs årsmöte i
Skellefteå.
Att Patrik återkommer om datum för NIfs årsmöte samt frågar någon förening i
Norrbotten för representation.

10

Budget
Patrik har gjort ett förslag.
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Det beslutades
Att godkänna budgetförslaget.
11

Valberedning
Camilla informerade att valberedningen nu har inlett sitt arbete kring styrelsen
2015/2016. Malin, Kenth och Mattias har meddelat att de lämnar sina poster inför
kommande val.
Det beslutades
Att styrelsen meddelar valberedningen tänkbara kandidater som skulle passa i
styrelsen.

12

Nästa sammanträde.
Det beslutades
Att ett extra telefonmöte sker den 15 februari klockan 20.00. På mötet behandlas enbart
årsmöteshandlingar och representation på diverse årsmöten.

5

Avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Camilla Park
Sekreterare

Patrik Persson
Mötesordförande
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Åtgärdslista

Protokoll nr 1/2015

Protokoll

§ nr

Ärende

1
1
1

4
7
8

SBT engagemang
Arrangör steg 3
Lokal årsmöte/inbjudan

1
1

8
9

Ansvarig

Patrik
Patrik
Magdalena/
Camilla
Årsmöteshandlingar
Patrik/Camilla
Representation Årsmöten Patrik

Klardatum

Status

Nytt
Klardatum

26 feb
14 mars
v4
8 feb
15 feb
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