Protokoll nr 6/2012

Tid:

Söndag den 16 dec

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:

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

Anmält förhinder:

Nina Nilsson
Kenth Söderström

§1

Öppnande
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 5/2012 utan att finna några anmärkningar.
Styrelsen gick igenom åtgärdslistan och strök de föreslagna punkterna.
Det beslutades
Att godkänna protokoll nr 5/2012 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. Camilla informerade också att förbundsstyrelsen
bordlade förslaget om den nya spelformen.
b Föreningsutveckling
Camilla Park informerade att Svensk volleyboll inte kommer lägga idrottslyftpengar
på föreningsprojektet utan att idrottsförbunden har fått direktiv från RF att de ska
arbeta med föreningarna genom föreningsutveckling. Camilla Park för en dialog med
Västerbottens IF/SISU hur distriktet kan fortsätta sin satsning på två föreningar i
fortsättningen.
c Sociala medier
Mattias Forsman informerade att förbundet når ut via facebook och twitter med
nyheter till många olika och bra kanaler. Mattias plussade också för Svensk
volleybolls adventskalender.
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§6

Distriktslaget
Malin Karlsson informerade att uttagningen är klar och att ett pressmeddelande samt
nyhetstext kommer ut den 18 dec. Oklart är hur kostnaderna ligger i jämfört med
budgeten.
Det beslutades
Att be ekonomiansvarig att ta fram dessa uppgifter och redovisa detta till Malin
Karlsson.

§7

Budget
Patrik Persson gick igenom budgeten för 2013.
Det beslutades
Att budgeten bordläggs till nästa.

§8

Verksamhetsplan 2013
Malin Karlsson gick igenom verksamhetsplanen 2013.
Det beslutades
Att styrelsen fick omläxa, före den 14 januari ska förslag på borttagning/tillägg
skickas till Camilla Park som sedan sammanställer verksamhetsplanen 2013.

§9

Föreningsenkät
Camilla Park informerade om att enkäten går ut under v 51, dock något sent än vad
som var tänkt. Enkäten fokuserar på utbildning och Sverigeserien.
Det beslutades
Att under våren ska det skickas ut ytterligare en enkät.

§ 10

Tävlingsledning 2013 och anmälningsavgifter 2013
Malin Karlsson presenterade förslag till beslut i de båda punkterna.
Anmälningsavgifter 2013 togs beslut i protokoll nr 5.
Förslag till tävlingsledning;
 Ronnie Allzen: Sverigeserien för herrar
 Inger Carlström: Sverigeserie för damer och ungdom.
 Tobias Broddeskog: Kidsvolley.
 Camilla Fransson: Volley 2000.
Det beslutades
Att godkänna förslagen till tävlingsledning.

§ 11

Tävlingslathundar
Camilla Park skickade ut underlag för lathund för Sverigeserien ungdom under
mötets gång då Nina Nilsson inte var på plats.
Det beslutades
Att underlag för kidsvolley och volley 2000 ska göras också.

§ 12

Utbildningsplan 2013
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Camilla Park presenterade förslaget på utbildningsplan 2013
Det beslutades
Att bordlägga planen till mötet i januari då svaren från enkäten är genomgångna.
§ 13

Nästa möte 20 jan 20.30
Camilla Park kommer skicka ut information för att kunna hålla mötet genom skype.

§ 14

Avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Camilla Park
Sekreterare

Malin Karlsson
Mötesordförande
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Budget
Enkät
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