Protokoll nr 4/2012

Tid:

Söndag 26 augusti kl. 20.30

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:

Malin Karlsson, ordf
Patrik Persson
Mattias Forsman
Kenth Söderström
Magdalena Holmqvist
Hanna Wigertz Qvist, adj

Anmält förhinder:

Nina Nilsson
Pernilla Persson

§1

Öppnande och introrunda
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Val av sekreterare
Det beslutades
Att utse Hanna Wigertz Qvist att föra protokollet.

§3

Fastställande av dagordning
Det beslutades
Att fastställa den föreslagna dagordningen.

§4

Föregående protokoll, åtgärdslistan
Styrelsen gick igenom protokoll nr 3/2012 utan att finna några anmärkningar.
Det beslutades
Att godkänna protokoll nr 3/2012 och lägga dem till handlingarna.

§5

Rapporter
a Personalrapport
Hanna Wigertz Qvist gick igenom personalrapporten och informerade om det
ekonomiska läget samt att licenserna i Nordsvenska VBF ökat med 146 st. jämfört
med 31 juli 2011.
b Föreningsutveckling Luleå
Patrik Persson rapporterade från föreningsutvecklingsprocessen med Lule volley 8-9
juni.
c Distriktsträff
Hanna Wigertz Qvist rapporterade om en lyckad distriktsträff i Halmstad. 6 av 8
distrikt närvarade och utbytte erfarenheter. Nästa Distriktsträff är planerad till 5-6
januari i Katrineholm.
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Mattias Forsman rapporterade från hemsidan och önskar analysera besökstatistiken
ytterligare.
Hanna Wigertz Qvist informerade om att Google Analytics blir kopplat till distriktens
hemsidor 30 september och att kommunikationsansvarige på Svenska
volleybollförbundet Annika Collin initierar ett möte med alla
kommunikationsansvariga inom kort.
Det beslutades
Att Mattias Forsman och Pernilla Persson deltar på mötet med
kommunikationsansvariga i distrikten.
§6

Breddläger/DistriktsSlaget
Nina Nilsson rapporterade vi mail att arbetet med inbjudan går vidare.
Hanna Wigertz Qvist informerade om tänkta instruktörer.
Det beslutades
Att kansliet tillsammans med Nina Nilsson förbereder ett ramprogram som styrelsen
får tycka till om via mail.

§7

Lärarutbildning
Pernilla Persson informerade om status via mail.
Det beslutades
Att Pernilla Persson och Camilla Park tillsammans planerar lärarutbildning i Umeå v.
44.

§8

Tävlingsverksamhet
Malin Karlsson informerade om läget med tävlingsledningen. Patrik Bylund har fått
nytt jobb och kommer inte att kunna fullfölja sina uppdrag i tävlingsledningen eller
som samordnare för Sverigeserien herrar. Malin Karlsson sköter nu det mest akuta
tillsammans med tl-ledamöterna Tobias Broddeskog, Camilla Fransson och Tomas
Lidstedt på kansliet.
Det beslutades
Att hitta en lämplig ersättare i tävlingsledningen till Patrik Bylund.
Att hitta en lämplig ersättare som Sverigeserieadministratör (dam och herr) samt att
erbjuda ersättaren arvode såsom Patrik Bylund (protokoll nr 2/2012).
De två uppdragen kan men behöver inte slås ihop.

§9

SDF-träffar
Malin Karlsson informerade om att Västerbottens idrottsförbund bjudit in
Nordsvenska VBF för en dialog i höst.
Norrbottens idrottsförbund arrangerar SDF-träff 20-21/10.
Det beslutades
Att de styrelseledamöter som bor i närheten av Umeå, planerar in ett möte med
Västerbottens idrottsförbund före den 9 december. Mattias ger förslag på möjliga
datum.
Att SDF-träffen i Norrbotten inträffar samma helg som Breddlägret (20-21/10).
Därmed kan ingen ledamot delta.
Att vid Västerbottens SDF-träff 20-21/10 i Skellefteå (samma helg) delta med minst
en ledamot åtminstone fr.o.m. att vi avslutat vårt eget styrelsemöte på lördag em.
Förslagsvis Skellefteborna Magdalena och/eller Nina.

2 (4)

§ 10

Föreningsträff i Umeå
Malin Karlsson informerade om att Lars-Göran Granberg IKSU/Stöcke IF vill bjuda
in till föreningsträff i Umeå för att utveckla ett samarbete mellan föreningarna om
framtida seniorverksamhet.
Det beslutades
Att Malin Karlsson informerar styrelsen om när detta blir av och att någon av
styrelseledamöterna från Umeå (Mattias, Kenth eller Pernilla) ska delta på mötet.

§ 11

Föreningsutveckling
Styrelsen gick igenom förslag till beslut angående föreningsutveckling och
diskuterade möjligheten att samla flera Umeå-föreningar samtidigt.
Det beslutades
Att uppdra åt Patrik Persson att lyssna av intresset bland föreningarna i distriktet för
att delta 2013.
Att uppdra åt kansliet att lyssna av med de föreningar som deltagit om de har en
fortsatt dialog med SISU Idrottsutbildarna.
Att uppdra åt Patrik Persson att till nästa möte ge styrelsen underlag på vilka
föreningar som är intresserade att delta 2013.

§ 12

Övriga ärenden
Inga övriga ärenden rapporterades.

§ 13

Avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Hanna Wigertz Qvist
Sekreterare

Malin Karlsson
Mötesordförande
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§ nr

Ärende
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Klardatum

1
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MK,CP

2012-10-21

3

9

Kansliet

2012-10-19

3

9

NN

2012-10-19

3
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Kansliet

v.44

4

5d

PP,MF

2012-10

4

6

Tävlingsinstruktioner på
webben
Boka instruktörer
Breddläger
Planera och bjuda in till
Breddläger
Planera lärarutbildning i
Umeå
Delta på
kommunikationsmöte
Ramprogram Breddläger

2012-10

4

8

Kansliet,
NN
Kansliet,
MK

4

9

Styrelsen

2012-12-09

4

9

2012-09

4

10

Kansliet,
MK
MK

4

11

PP

2012-10-21

4

11

Kansliet

2012-10-21

Hitta ersättare till PB i
tävlingsledningen,
Planering och
instruktioner på hemsidan
Boka in datum med
Västerbottens
Idrottsförbund
Deltagare på SDFkonferens i Västerbotten
Informera om datum på
föreningsträff i Umeå
Lyssna av intresse för
föreningsutveckling
Lyssna av samarbete
föreningar-SISU
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Nytt
Klardatum

2012-09

2012-09
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