Distriktsstyrelsen
Protokoll nr 2
2015-03-30

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

1

Öppnande och introrunda
Ordföranden 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.

4

Föregående protokoll, åtgärdslistan
Styrelsen gick igenom protokoll nr 1/2015 utan att finna några anmärkningar. Styrelsen
gick igenom åtgärdslistan.
Det beslutades
Att godkänna protokoll nr 1/2015 och stryka enligt förslag på åtgärdslistan.

5

Rapporter
A. Personalrapport
Camilla Park informerade hur en omorganisation sker på kansliet. Patrik Persson fyllde
i och sa att Bengt Wicksell har kontaktat honom med denna information.
B. Sociala medier.
Alla hjälps åt för att uppdatera och länkar vidare från hemsidan till facebook och
twitter. Camilla Park skickar ut ett nyhetsbrev veckan efter påsk; årsmöte, utbildning,
föreningsträff med fler nyheter.
C. Årsmöte Svensk Volleyboll
Patrik Persson hade bifogat en sammanfattning kring årsmötet han besökte tillsammans
med Mattias Forsman. Nordsvenska VBF tar Patrik Perssons kostnader för besöket.
D. Utvecklingsträffen i Umeå
Patrik Persson hade bifogat en sammanfattning kring träffen.
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7

Utbildning, steg 3 14-16 maj Umeå
Patrik Persson informerade att steg 3 utbildningen kommer äga rum den 14-16 maj i
Umeå.
Det beslutades
Att Patrik Persson tar reda på allt underlag som Paul Engström behöver för att kunna
skapa en inbjudan. Camilla Park kommer sedan promota ut den via Facebook, hemsida
och nyhetsbrev.

8

Årsmöte och planeringsmöte i Nordsvenska VBF, 13 juni.
Årsmötet flyttas fram till den 13 juni i Skellefteå och en planeringskonferens sker i
anslutning till mötet.
Det beslutades
Att Magdalena tar fram lokal och tid och meddelar Camilla detta så att hon så snart
som möjligt skickar ut en inbjudan via mail, nyhetsbrev och hemsida.
Att årets Nordsvensk blir XX. Malin Karlsson tar fram en motivering samt gåvan.
Styrelsen godkände att de tar kostnaden på 500 kr. Malin Karlsson ser till att en faktura
skickas in till Kari Rennemo på kansliet.

9

EM-kval 31 maj och arbetsmöte, deltagandet

Patrik Persson ville få besked på vilka som kan följa med till Halmstad den 30-31 maj.
Det beslutades
Att Patrik Persson, Kenth Söderström, Mattias Forsman och Magdalena Holmqvist
följer med till Halmstad.
Att Camilla Park bokar EM-kval biljetter och boende till styrelsen.
10

Valberedning
Camilla Park informerade att valberedningen inte hade något nytt att meddela.
Det beslutades
Att Patrik Persson ringer valberedningen och ser hur det går och vad han kan hjälpa till
med.

11

Resebidrag enligt förslag
Styrelsen gick igenom förslaget och diskuterade att de måste se över hur styrelsen ska
tänka i frågan kommande år då lag som åker till SM kommer öka från distriktet. Malin
Karlsson tog upp att en reseutjämningspott som tidigare funnits borde återinföras.
Det beslutades
Att godkänna förslaget för resebidrag.

12

Nästa sammanträde.
Det beslutades
Att nästa styrelsemöte sker den 27 april kl. 21.00 via telefon. Mötet kommer behandla
årsmöteshandlingar.

13

Avslutande
Ordförande tackade för engagemanget och avslutade mötet
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Vid protokollet

Justeras

Camilla Park
Sekreterare

Patrik Persson
Mötesordförande
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Åtgärdslista

Protokoll nr 2/2015

Protokoll

§ nr

Ärende

Ansvarig

Klardatum

1

8

Lokal årsmöte/inbjudan

1

8

Årsmöteshandlingar

Magdalena/
Camilla
Patrik/Camilla

2

6

Inbjudan och marknadsföring Patrik/Camilla 8 april

2

8

Årets Nordsvensk

Malin

27 april

2

9

Em-kval

Camilla

27 april

2

10

Valberedning

Patrik

27 april

2

5b

Nyhetsbrev

Camilla

8 april

Status

Nytt
Klardatum
8 april

8 feb
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