Protokoll nr 2/2013

Tid:

Måndagen den 25 feb

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:

Patrik Persson, vice ord
Magdalena Holmqvist
Mattias Forsman
Camilla Park, adj
Malin Karlsson, ordf
Pernilla Persson
Kenth Söderström

Förhinder:

§1

Öppnande
Patrik Persson tog rollen som ordföranden då Malin Karlsson fick lämna återbud i
sista sekund. Patrik Persson 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 justering på nummer följden då
nummer 7 och 8 har fallit bort.

§4

Föregående protokoll, åtgärdslistan
Styrelsen gick igenom protokoll nr 1/2013 utan att finna några anmärkningar.
Styrelsen gick igenom åtgärdslistan och strök de föreslagna punkterna.
Det beslutades
Att godkänna protokoll nr 1/2013 och lägga dem till handlingarna.

§5

Rapporter
a Personalrapport
Camilla Park informerade om att ingen ny personalrapport finns tillgänglig förrän 3
mars.
b Ekonomisk rapport
Camilla Park informerade om att resultatet är på minussidan, mycket tack vare att
förbundet inte fick till alla utbildningar som var planerade och fick då inte in intäkter
som kunde täcka de kostnader som verksamheten kostade. Styrelsen noterade utfallet
och måste lägga stor fokus på utbildningssidan.
c Sociala medier
Mattias Forsman rapporterade att följare på twitter ökar. Svt regionalt
uppmärksammade turneringen i Storuman, möjligen tack vare spridning på sociala
medier.
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d Volleydagen #3
Mattias informerade att det var 16 deltagare på träffen som hölls i Umeå. Micke
Eriksson från Västerbottens IF ledde arbetet och Camilla Park informerade om Ledaroch spelarutvecklingsplanen. Träffen var uppskattad och man märkte att det var bra
med en mötesplats som denna, till nästa gång kan styrelsen tänka på att lägga ännu
mer tid för samtal mellan deltagarna. Det styrelsen tog med sig var bland annat att det
är viktigt att det skaps föreningar i Umeå om ett par år som kidspelarna kan vara
verksamma i. Från styrelsen var Mattias Forsman, Malin Karlsson och Kenth
Söderström representerade.
§6

Årsmöte
a Inbjudan
Camilla Park informerade om att inbjudan finns ute på hemsidan.
b Röstlängd
Camilla Park informerade är de föreningar som har rösträtt ligger ute på hemsidan
c Fullmakt
Behöver föreningarna skicka någon annan representant så finns en fullmakt att skriva
ut från hemsidan.
d Förslag till föredragningslistan
Förslag ligger ute på hemsidan.
e Verksamhetsberättelse

f

Camilla Park informerade att verksamhetsberättelsen är nästan färdig. Den skickas ut
för att via e-post och tars beslut om ok.
Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan

Patrik Persson gick igenom förslaget och styrelsen godkände förslaget.
g Valberedningens förslag
Camilla Park har varit i kontakt med Lars Lilja men inget förslag är i dagsläget
spikat. Malin Karlsson får i uppdrag att kontakta en tänkbar mötesordförande.
§7

Utbildningsplan
Magdalena berättade att hon varit i kontakt med föreningar som kan tänkas vara
arrangörer, störst efterfrågan är på volley 2000 kurser. Nästa steg nu är att se till att
kurserna blir av och att det blir deltagare på varje kurs.

§8

Föreningsutveckling, frågeformulär
Patrik Persson informerade om underlaget för telefonrundringningen. Patrik Persson
har också varit i kontakt med Leif Björk, via telefonsamtalet kom det fram att Leif är
intresserad av en ”volleydag” i Luleå. Norbottens IF är också intresserad av att få till
ett skolprojekt till senhösten. Det finns också ett gäng som spelar i Arvidsjaur som
ska kontaktas.
Styrelsen tog beslut
Att
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Förslaget till rundringnings- och sammanställningsunderlaget som skickats ut var bra
och att styrelsen ska följa detta. Rundringningen ska vara klar i god tid före den 23
mars så Camilla Park kan sammanställa resultatet. Patrik håller kontakten med Leif
Björk och finns som bollplank.
§9

VM-kval i Halmstad den 24-26 maj
Camilla Park berättade om VM-kvalet och kringaktiviteterna. Malin Karlsson
kommer hålla i ett fördrag på Kidsvolleykonferensen den 25 maj

§ 10

Nästa möte
Nästa träff är årsmötet den 23 mars, mailkontakt sker före dess. Förslag på kommande
styrelsemöte är 21 april i Skellefteå.

§ 11

Avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Camilla Park
Sekreterare

Patrik Persson
Mötesordförande

Åtgärdslista
Status

Nytt
Klardatum

Protokoll

§ nr

Ärende
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Klardatum

5

10
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6
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Verksamhetsplan

2013-01-14
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Volleysexan
lathundar
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Arrangörer
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MH, KS
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KS
MK
MK
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Våren 2013
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2013-03-20

4 (4)

