Styrelseprotokoll
nr 4/2011
2011-09-26

Tid:

Måndag den 26september

Plats:

Telefon

Närvarande:

Malin Karlsson, ordf
Patrik Persson
Jonas Joelsson
Kenth Söderström
Nina Nilsson
Emma Larsson
Mattias Forsman
Hanna Wigertz Qvist ,adj
Bengt Wicksell, adj

Frånvaro:
§1

Öppnande
Malin Karlssons hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet
öppnat.

§2

Val av sekreterare
Det beslutades
Att utse Bengt Wicksell 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 2/2011 och lägga det till handlingarna.
Att stryka punkterna kontakta föreningar, sammanställning, besök på
hemsidan, herrserieavslutning från åtgärdslistan.

§5

Rapporter
a Personalrapport
Bengt Wicksell gick igenom personalrapporten.
b Hemsiderapport
Camilla Park tog upp att utbildningsplanen bör uppdateras samt arbete kring
distriktslaget bör komma igång efter årsmötet. Tävlingsledningen bör
bevakas.
c Aktivitetsdagen 6 augusti
Jonas Joelsson förklarade det nya verktyget som ger statistik över trafiken till
Nordsvenskas hemsida. Ca 130 unika besökare under månaden som varit
och ca 200 besök.
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d SVBFF:s 50-års jubileum

§6

Information inför extra förbundsmöte.
Camilla Park informerade om att kontakt tagits med Leif Bingebo angående
utbildning för pedagoger under Sport Camp har tagits. Leif Bingebo ska
återkomma när han satt programmet. Styrelsen bör se över vilka som kan
agera instruktörer för Kidsvolleyn under Campen.
Styrelsen beslutade
Att Camilla Park bevakar området och meddelar styrelsen så fort svar
kommit från Leif Bingebo.

§7

Föreningsutveckling
Jonas Joelsson berättade om serieavslutningen. Fyra lag deltog, Östersund,
IKSU, Vännäs och Skellefteå. Där Östersund vann över Skellefteå i finalen.
Arrangemanget kan göras bättre inför kommande år, bättre samarbete med
IKSU, tidigare information och reklam för tävlingen. Styrelsen bör göra ett
arbete på hur tävlingen kan göras bättre.

§8

Konstituering
Camilla informerade om att sammanställningen inte är helt klar då
information kom in under fredagen.
Styrelsen beslutade
Att Camilla Park skickar ut sammanställningen tillsammans med protokollet.
Viktigt att alla läser igenom och reflekterar över de behov föreningarna har.

§9

Tävlingsledning
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 ansåg att verksamhetsberättelsen ser bra ut
och inga ändringar gjordes.
c Mötesordförande
Malin Karlsson meddelade via mail att ordföranden inte
är spikad men att hon ser till att det blir en.
d Valberedning
Camilla Park informerade om att Bengt Wicksell
kontaktat Mattias Forsman som ställer sig positiv till att
bli invald i styrelsen.
e Utmärkelser
Malin Karlsson ser till att en utmärkelse delas ut under
Volleydagen.
f Verksamhetsinriktning 2012 med budgetram
Styrelsen godkände förslaget.

§ 10

Distriktslaget och policy för distriktslagen
Styrelsen beslutade
Att information om ”Kidsvolleyrabatten” läggs ut samt att Norsjös U17 brons
uppmärksammas på hemsidan.

§ 11

Egen hemsida
Årsmöte/Volleydagen 2 den 7 maj.
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§ 12

Övriga ärenden

§ 13

Nästa sammanträde

§ 14

Avslutande

Vid protokollet

Justeras

Camilla Park
Sekreterare

Kenth Söderström
Ordförande

3 (4)

Åtgärdslista
protokoll nr 3/2011, 2011-04-17

Protokoll § nr

Ärende

Ansvari
g

Klardatum

Status

1

6

Sports Camp Kidsvolley

Kansliet

2011-03-13

2

6

Sports Camp åk. 6

NN,MK

2011-04-17

Invänta
r svar
från
SISU
Status
på
Skelleft
eå
oklart.

2

15

Val av tävlingsledning

2
1
9

13
14
5b

2011-04-17
2011-04-22
2010-11-29

2

15

Mötesordf. + utmärkelse
Hemsida
Marknadsföra
Sverigeserien för damer
Idrottens dag + beach
tour

Valbered
ning?
MK
Kansliet
Kansliet,
HF, JJ
MK

VP
VP

Uppmärksamma Norsjö
Beachvolleytävlingar,
senior/barn

NN, HL

Nytt
Klardatum

2011-05-07
2011-05-31

2011-05-07

2011-04-30
2011-04-30

2011-05-07
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