Protokoll nr 5/2012

Tid:

Lördag den 20 okt 2012

Plats:

Skellefteå

Närvarande:

Malin Karlsson, ordf
Patrik Persson
Magdalena Holmqvist
Pernilla Persson
Camilla Park, adj

Anmält förhinder:

Nina Nilsson, breddlägret
Mattias Forsman
Kenth Söderström

§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 efter styrelsen bordlade punkt 6,
Distriktslaget.

§4

Föregående protokoll, åtgärdslistan
Styrelsen gick igenom protokoll nr 4/2012 utan att finna några anmärkningar.
Styrelsen gick igenom åtgärdslistan och strök de föreslagna punkterna.
Det beslutades
Att godkänna protokoll nr 4/2012 och lägga dem till handlingarna.

§5

Rapporter
a Personalrapport
Camilla Park gick igenom personalrapporten och informerade om det ekonomiska
läget i Sveab och Svensk volleyboll.
b Föreningsutveckling
Patrik Persson informerade att ingen kontakt är tagen.
c Föreningsamverkan
Patrik Persson rapporterade om den träff som Tobias Broddeskog och Lars-Göran
Granberg (Stöcke/IKSU volleyboll) haft med IKSU:s huvudstyrelse om framtiden för
elitvolleyboll i Umeå. Huvudföreningen ser positivt på utvecklingen i
volleybollsektionen och ska se över vad de kan hjälpa till med gällande
volleybollsektionens styrelsearbete.
d Hemsiderapport
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Malin rapporterade att Mattias Forsman gör ett mycket bra kommunikationsarbete via
twitter och facebook. Hemsidan ska vara ett verktyg där nyheter kommer ut samt där
föreningar ska kunna hitta information. Facebook och tvitter ska vara den interaktiva
kanalen utåt så att information sprids ytterligare.
§6

Tävlingsverksamhet
Tävlingsgruppen hade möte. Tommas Lidstedt, Svensk volleyboll, Camilla Fransson,
Tobias Broddeskog, Inger Carlstedt, Nina Nilsson och Ronnie Allsén träffades i
Skellefteå den 20 okt. Följande togs fram:
 Förslag till beslut på nästa styrelsemöte, Tävlingsledning;
 Ronnie Allzen: Sverigeserien för herrar
 Inger Carlström: Sverigeserie för damer och ungdom.
 Tobias Broddeskog: Kidsvolley.
 Camilla Fransson: Volley 2000.
 Förslaget från Krister Andersson (tidigare tävlingsledningen) på riktlinjer för
turneringar ska kompletteras med ytterligare praktisk information till
arrangörsföreningarna om inbjudningsförfarande m.m.
Det beslutades
Att anmälningsavgifterna för de olika tävlingarna ska vara.
 Kidsvolley 100kr/lag
 Volley 2000 200kr/lag
 Ungdomslag i Sverigeserien 300kr/lag
 Sverigeserien 500kr/lag
Att vi ställer licenskrav för Sverige-/ungdomsserien (spelklarlista krävs).
I yngre åldrar uppmanar vi föreningarna att licensera alla sina spelare eftersom
licensen ger försäkringsskydd vid träning, match och transporter. Men vi ställer inga
krav på uppvisande av spelklarlistor för deltagande vid Volley 2000- och
kidsvolleyturneringar. I kidsvolleyåldern föreslår vi SVBF att inlöst licensavgift ska
medföra en gåva till barnet i form av t.ex. t-shirt, tygväska, boll eller liknande
(kanske olika beroende på om man licenseras för första, andra eller tredje året).
Fortsatta satsningar på volleybolltidningen och webben som intresserar barn är också
viktiga.
Att Svensk volleyboll går ut med information kring licensen och försäkringen.
Att Nina Nilsson ska bli styrelsens ansvariga för verksamhetsområdet tävling istället
för Malin Karlsson. Nina samordnar tävlingsledningen och är länken in till styrelsen.
Att övriga förslagspunkter ovan beslutas på nästa styrelsemöte.

§7

Uppföljning av verksamhetsplan
Malin Karlsson gick igenom verksamhetsplanen . Malin poängterade vikten av att
varje ansvarig för områdena ser till att ha koll på vad som ska göras och när det
förväntas vara klart.

§8

Föreningsutveckling
Camilla Park informerade om att föreningsutvecklingsprojektet kan komma att ändras
inför nästa år, då ansvaret förmodligen kommer ligga på idrottsdistrikten och att
volleybollföreningarna själva får ligga på för att bli utvalda av idrottsdistrikten.
Styrelsen undrade om det finns möjlighet att få till en ytterligare process i distriktet
före årsskiftet.
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Det beslutades
Att Camilla Park kollar upp förutsättningarna för att Nordsvenska VBF kan ge
ytterligare en förening möjlighet till föreningsutveckling under 2012.
Att uppdra åt Patrik Persson att höra av sig till Norsjö för att kolla av med dem om de
vill och har möjlighet att ses för föreningsutveckling 2012.
Att Camilla Park och Patrik Persson ska revidera föreningsenkäten i samverkan med
tävlingsledning och utbildningsansvariga i styrelsen till nästa styrelsemöte. Enkäten
ska sedan skickas ut i januari, i samband med detta så ringer styrelsen runt till
föreningarna.
Att Camilla Park kontaktar Täfteå och Patrik Persson kontaktar Malå för att kolla upp
hur arbetet med att söka medlemskap i SVBF framskrider. Om det behövs hjälp ska
ordförande i respektive förening kontaktas.
Att uppdra åt Patrik Persson att kolla av med Luleå hur det gick med marknadsföring
av kidsvolley i samband med beachtävlingar och om de är intresserade av att hjälpa
till att arrangera en s.k. Volleydag i Luleå under 2013.
§9

Utbildningsplan 2013
Styrelsen ville att kansliet styr upp ett möte med Magdalena Holmqvist och Kenth
Söderström där de går igenom en arbetsbeskrivning och vad som förväntas av
utbildningsansvariga.
Det beslutades
Att Camilla Park kollar av med Paul Engström om att skicka ut ett mötesdatum för
telefonmöte.
Att en utbildningsplan ska tas fram där utbildningsbehovet för 2013 framgår ur
geografiskt (kustnorr/kustsyd/inland) och tidsperspektiv (höst/vår). För detta ska
Kansliet presentera statistik över genomförda utbildningar samt nyrekrytering senaste
året.

§ 10

SDF träff 22/11
Malin Karlsson informerade om att träffen blir av och att de i styrelsen som bor i
Umeåtrakten kommer vara där. Styrelsen ska ta med sig frågan angående
föreningsutvecklingsprojektet.

§ 11

Övriga ärenden
Inga övriga ärenden rapporterades.

§ 12

Nästa möte 9 dec
Styrelsen ändrade telefontiden till nästa möte eftersom det ser ut att bli rätt många
punkter. Ny tid : 9 dec kl 20.00-22.00

§ 13

Avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.
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Vid protokollet

Justeras

Camilla Park
Sekreterare

Malin Karlsson
Mötesordförande

Åtgärdslista
Status

Nytt
Klardatum

Protokoll

§ nr

Ärende

Ansvarig

Klardatum

4

5d

PP,MF

2012-10

2012-12-09

4

8

2012-12-09

11

Kansliet,
MK
PP

2012-09

4

2012-10-21

2012-12-09

4

11

Kansliet

2012-10-21

2012-12-09

5
5

6
8

Delta på
kommunikationsmöte
Planering och
instruktioner på hemsidan
Lyssna av intresse för
föreningsutveckling
Lyssna av samarbete
föreningar-SISU
Licenser
Enkät/kontakt

2012-12-09
2012-12-09

5
5

9
10

Norsjö
Telefonmöte utb.anv.

Kansliet
CP, PaP,
NN, MH,
KS
CP, PaP
Kansliet,
MH, KS

2012-12-09
2012-12-09
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