Styrelseprotokoll
nr 2/2011
2011-03-20

Tid:

Söndag den 20 mars

Plats:

Telefon

Närvarande:

Malin Karlsson, ordf
Henry Lundmark
Jonas Joelsson
Kenth Söderström
Patrik Persson
Nina Nilsson
Camilla Park, 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 1/2011 och lägga det till handlingarna.
Att stryka punkterna Utbildningsplan, Frågeformulär, Budget och Hemsida
från åtgärdslistan.

§5

Rapporter
a Personalrapport
Camilla Park gick igenom personalrapporten och kompletterade med
information gällande styrelsens inbjudning till Paf Open mellan den 19 – 21
aug. En specifik inbjudan kommer så snart som den är satt. Camilla Park
informerade också om att hon går på föräldraledigt i slutet av maj månad.
Camilla Park informerade också att det finns ett verktyg nu som visar på hur
många som besöker hemsidan.

§6

Sport Camp Kidsvolley.
Camilla Park informerade om att kontakt tagits med Leif Bingebo angående
utbildning för pedagoger under Sport Camp har tagits och vi inväntar svar på
detta.
Styrelsen beslutade
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Att Nina Nilsson lyfter intresset för rekrytering av åk 6:or med KFUM
Skellefteå samt Malin Karlsson kollar med KFUM Umeå om möjlighet till en
uppföljande klassturnering för åk. 6 kan anordnas i anslutning eller efter Sport
Camp.
§7

Herrserieavslutning
Styrelsen beslutade
Att Patrik Bylund, Jonas Joelsson och Nina Nilsson har ansvar över att
avslutningen kommuniceras. Jonas och Nina kontaktar Patrik.

§8

Kontakten med föreningar
Malin Karlsson informerade om vikten med att kontakten blir av och att
styrelsen trycker på årsmötet samt utbildningsarrangörer.
Styrelsen beslutade
Att styrelsen ska senast den 25 mars kontaktat och rapporterat in
sammanställning på sina föreningar till Camilla Park som gör en
sammanställning.

§9

Ombud till Norrbotten- och Västerbottens IF:s årsmöte
Styrelsen beslutade
Att Henry Lundmark representerar Nordsvenska VBF på årsmötet.

§ 10

Representation till SVBF:s tävlingsfrågor Work Shop 9 april
Styrelsen beslutade
Att tillfråga tävlingsledningen om någon kan representera Nordsvenska VBF.

§ 11

Budget 2011
Styrelsen beslutade
Att godkänna budgeten för 2011. Henry Lundmark ska komma in med
Resultat- och Balansräkning inom kort.

§ 12

Årsmötesfrågor SVBF, Paf Open 19-21 aug
Styrelsen beslutade
Att styrelsen ska försöka vara med på inbjudan till Paf open och årsmötet
den 19-21 aug. Camilla Park kommer skicka ut en separat inbjudan när den
finns i tryck.

§ 13 Årsmötet 2011
a Inbjudan
Inbjudan ligger ute på hemsidan samt facebook. Viktigt
att alla hjälper till att sprida informationen. Föreningarna
ska också fått ett utskick.
b Verksamhetsberättelse
Styrelsen ska komma in med synpunkter och tillägg.
Camilla Park skickar ut ett nytt förslag till nästa möte.
c Mötesordförande
Styrelsen uppdrog åt Malin Karlsson att ställa frågan till
Lars Lilja, Åsa Hagner och Ove Nordin.
d Valberedning
Camilla Park informerade om att Bengt Wicksell skickat
ut ett mail till valberedningsordförande för förfrågan om
hjälp och handledning.
e Utmärkelser
Utmärkelse kommer att delas ut för årets rekryterare eller
liknande namn. Malin Karlsson skissar på ett underlag.
f Verksamhetsinriktning 2012 med budgetram
Styrelsen godkände förslaget.
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g Styrelsen beslutar att föreningar som Storuman, Norsjö
och Skellefteå som samordnar samåkning kommer att
kunna söka resebidrag för detta.
Malin har lunchträff med processledaren Fredrik
Holmgren för planering.
§ 14

Egen hemsida
Styrelsen beslutade
Att information om ”Kidsvolleyrabatten” läggs ut samt att Jonas Joelsson
skriver något om herrserieavslutningen. Jonas ska även skicka ut sina
föreslagna ändringar på hemsidan för påsyn till övriga styrelsen. Camilla ska
kolla upp möjligheten till att prenumerera på nyheter på hemsidan.

§ 15

Övriga frågor

a Mötesplan
Fastställa det föreslagna förslaget.
b 6 aug. SBT-Kidsvolley och Idrottsdagen
Malin lyfte frågan och intresset för att styrelsen ska profilera sig under dessa
två arrangemang. Malin kontaktar föreningar runt Umeå för lokalt
arrangörsskap.
c Kidsvolleyinstruktörer i Nordsvenska Distriktet
Namn på instruktörer kom upp som Camilla Park ska kontakta för möjligheten
att gå instruktörsutbildningen i Falköping den 18 augusti.
d Domarenkät
Malin informerar om vilken kris det är på utbildade domare och om den enkät
som SVBF skickat ut till föreningarna i distriktet.
e Tävlingsledningen ska väljas om
Camilla Park kollar upp om det kan läggas på valberedningen sysslor och att
ledamöterna väljs på säsongs- och inte årsbasis.
§ 16

Nästa möte
Nästa möte är ett telefonmöte den 17 april.

§ 17

Avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Camilla Park
Sekreterare

Malin Karlsson
Ordförande
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Åtgärdslista
protokoll nr 2/2011, 2011-03-20

Protokoll § nr

Ärende

Ansvari
g

Klardatum

1
2
1
2

6
6
8
15

Sports Camp Kidsvolley
Sports Camp åk. 6
Kontakta föreningar
Val av tävlingsledning

2011-03-13
2011-04-17
2011-03-01

2
1
2
1
9

13
8
5
14
5b

2

7

Mötesordf. + utmärkelse
Sammanställning
Besök på hemsidan
Hemsida
Marknadsföra
Sverigeserien för damer
Herrserieavslutning

2

15

Kansliet
NN,MK
Styrelsen
Valbered
ning?
MK
Kansliet
Kansliet
Kansliet
Kansliet,
HF, JJ
PP. NN,
JJ
MK

VP
VP
VP

Idrottens dag + beach
tour

Medverka på
herrserieavslutningen
Uppmärksamma Norsjö
Beachvolleytävlingar,
senior/barn

PB, JJ,
NN
NN, HL

2011-04-17
2011-03-13
2011-04-17
2011-04-17
2010-11-29

Status

Nytt
Klardatum
2011-04-17
2011-03-25

2011-03-30

2011-05-31

2011-04-17
2011-05-07

2011-04-09
2011-04-30
2011-04-30
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