Styrelseprotokoll
nr 1/2011
2011-01-16

Tid:

Söndag den 16 januari

Plats:

Skellefteå

Närvarande:

Malin Karlsson, ordf
Henry Lundmark
Jonas Joelsson
Kenth Söderström
Patrik Persson
Nina Nilsson
Patrik Bylund, tävlingsledningen
Camilla Park, adj
Annika Collin, adj

§1

Öppnande
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Val av sekreterare
Det beslutades
Att utse Camilla Park till sekreterare för mötet.

§3

Fastställande av dagordning
Det beslutades
Att fastställa den föreslagna dagordningen.

§4

Föregående protokoll, åtgärdslistan
Föregående protokoll och åtgärdslista gicks igenom
Det beslutades
Att godkänna protokoll nr 10/2010 och lägga det till handlingarna.
Att stryka punkterna Budget utfall, Licenser, Sport camp 2011, Tätfå IK,
Distiktslagets kläder, Prioritera skolor från åtgärdslistan.

§5

Rapporter
a Personalrapport
Camilla Park gick igenom personalrapporten.

§6

Skolsamverkan med SISU
Leif Bingebo från Västerbottens Idrottsförbund informerade om
skolsamverkan. De projekt de har är Sport Camp och Idrottsskola.
Styrelsen beslutade
Att vara med på Sport Camp som kommer vara i Umeå och Skellefteå för
årskurs 6. Under dessa pass ska Camilla Park föreslå att Kidsvolley visas
upp för lärare. Sport Camp ska vara en stående punkt på dagordningen
under våren.

§7

Utbildningsplan 2011
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Styrelsen beslutade
Att spika förslaget på utbildningar med vissa förändringar. Camilla Park
skickar ut den korrekta planen samt lägger ut den på hemsidan.
§8

Verksamhetsplan 2011
Styrelsen gick igenom planen noggrant och förändringar gjordes.
Styrelsen beslutade
Att Camilla Park korrigerar planen efter de förändringar som sades och
skickar ut planen till styrelsen samt lägger ut den på internsidan. Camilla Park
skickar ut ett frågeformulär för rundringningen till föreningarna som styrelsen
ska ha klart till den 1 mars 2011.

§9

Budget 2011
Henry Lundmark kommenterade utfallet för 2010 och styrelsen gick igenom
förslaget för 2011.
Styrelsen beslutade
Att Camilla Park och Henry Lundmark fyller i de kompletterade utbildningarna
och dess intäkter och kostnader så att budgeten blir klar. Styrelsen fattar
beslut om budgeten via e-post senast 2011-01-31.

§ 10

Verksamhetsinriktning 2012
Styrelsen beslutade
Att med gjorda ändringar godkänna förslaget på verksamhetsinriktning 2012.

§ 11

Årsmötet 2011
Styrelsen beslutade
Att årsmötet kommer äga rum den 7 maj i Umeå. Upplägget kommer vara
som ”Volleydagen” som gjordes 2009. Processarbete om skolsamverkan,
rekrytering samt kommunikation kommer att ledas av SISU. Aktivitet på
eftermiddagen kommer vara i beachhallen. Dagen avslutas med middag.
Under dagen ska också 50 års firande av SVBF firas. Camilla Park ser om
Nordsvenska VBF kan få något finansiell stöd från förbundet.

§ 12

Kommunikationsplan 2011
Styrelsen beslutade
Att Annika Collin ska skicka ut lathundar på pressrelease samt strategin för
kommunikationsplan. Statistik på hur många artiklar som görs om volleyboll i
det Nordsvenska distriktet kollar Annika Collin upp efter förmåga. Prioriterade
aktiviteter skrevs ner i verksamhetsplanen.

§ 13

Utvärdering av styrelsens arbete
Styrelsen beslutade
Att Camilla Park skickar ut en enkät som styrelsen fyller i och skickar till
valberedningens ordförande senast den 31 januari.

§ 14

Egen hemsida
Styrelsen beslutade
Att Camilla Park lägger upp kursinbjudan till volleybollhelgen i Storuman. Att
en box syns där föreningarnas nyheter kommer upp. Att internsidan kommer
igång. Datum för årsmötet kommer ut samt information om herrseriens
slutspel.

§ 15

Nästa möte
Nästa möte är ett telefonmöte den 13 mars kl 21.00

2 (4)

§ 16

Avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Camilla Park
Sekreterare

Malin Karlsson
Ordförande
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Åtgärdslista
protokoll nr 1/2011, 2011-01-16

Protokoll § nr

Ärende

Ansvari
g

Klardatum

1
1

6
7

Kansliet
Kansliet

2011-03-13
2011-01-31

1
1
1
1

8
8
8
9

Sport Camp Kidsvolley
Utbildningsplan,
hemsidan
Frågeformulär
Kontakta föreningar
Sammanställning
Budget

2011-01-31
2011-03-01
2011-03-13
2011-01-31

1
9

14
5b

Kansliet
Styrelsen
Kansliet
Kansliet/
HL
Kansliet
Kansliet,
HF, JJ

Hemsida
Marknadsföra
Sverigeserien för damer

2011-03-13
2010-11-29

Status

Nytt
Klardatum

2011-01-16
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