Styrelseprotokoll nr 4/2010
2010-03-28

Tid:

Söndagen den 28 mars kl 21.00

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:

Malin Karlsson, ordf
Henry Lundmark
Jonas Joelsson
Tomas Bergqvist
Åke Huitfeldt
Kenth Söderström
Camilla Park, adj

Anmält förhinder:

Kenneth Fjellström

§1

Öppnande
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Val av sekreterare
Det beslutades
Att utse Camilla Park till sekreterare för mötet.

§3

Fastställande av dagordning
Det beslutades
Att fastställa den föreslagna dagordningen med undantag att ta bort punkt sju
på dagordningen då den ligger under punkt fem.

§4

Föregående protokoll, åtgärdslistan
Föregående protokoll och åtgärdslista gicks igenom
Det beslutades
Att godkänna protokoll nr 3/2010 och lägga det till handlingarna.
Att stryka punkterna årsmöteshandlingar från åtgärdslistan.

§5

Rapporter
a Personalrapport
Camilla Park kommenterade den skriftliga personalrapporten.
b Lokal expansion
Malin Karlsson informerade om att det spelas volleyboll i Dorotea, detta bör
kollas upp. Lycksele samt Umeå kommun arrangerar sport camp januari
2011, detta bör också kollas upp plus vilka kommuner i norrbotten som valts
ut.
c Preliminärt bokslut
Henry Lundmark rapporterade att bokslutet är hos revisorn för godkännande
och att kansliet har bifogat bokslutet i verksamhetsberättelsen.
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d Uppdatering av utbildningsplan
Kenth Söderström ska ta kontakt med Fredrik Holmgren på SISU
Västerbotten för att sammankoppla distriktets utbildningsplan och
Idrottsförbundets utbildningar, exempelvis plattformen. En tävlingsplan bör
finnas tillförslag den 23 maj och kunna sammankopplas med
utbildningsplanen. Malin Karlsson kollar om den föreslagna tävlingsledningen
kan komma med förslag på tävlingsplan.
e Uppföljning av verksamhetsplanen
Malin Karlsson uppmanade alla i styrelsen att läsa på verksamhetsplanen.
f

§6

Work shopen
Camilla Park informerade om work shopen den 21 mars. Bland annat
diskuterades nytt kvalificeringssystem till SM för ungdomar och att öppna upp
för förändringar i de nationella serierna till säsongen 11-12. Förslagsvis ska
styrelsen bjuda in Patrik Bylund den 23 maj för en avrapportering av
Sverigeserien samt de work shops han deltagit i.
SVBF:s Årsmöte
Malin Karlsson informerade om vad som sades på SVBF:s årsmöte. Bland
annat så beslutades om en ny vision och en gemensam licens.
Efter förslag från Malin Karlsson gav årsmötet förbundsstyrelsen i uppdrag att
se över möjligheten att införa en licens för kidsvolleyspelare á 50 kr 2010.
Handlingar om årsmötet finns utlagt på SVBF:s hemsida.

§7

Årsmötet 2010
a Verksamhetsberättelse
Styrelsen gick igenom förslaget till verksamhetsberättelse. Styrelsen ska
komplettera med skriftliga förbättringsförslag till Camilla Park omgående.
b Verksamhetsinriktning 2011 och framåt
Styrelsen gick igenom förslaget till verksamhetsinriktning 2011. Styrelsen ska
komma in med skriftliga förbättringsförslag omgående.
c Mötesordförande
Henry Lundmark fortsätter sökandet efter en lämplig mötesordförande och
håller Eva Ögren informerad.
d Lunch
Styrelsen uppdrog åt Henry Lundmark att säkerställa praktiska lösningar för
lunch, kaffe, projektor, duk, bord, stolar etc.

§8

Egen hemsida
Styrelsen diskuterade förslag till hemsidan. Dessa kom fram:
Avrapportering av Gamen Games. Malin Karlsson
Artikeln om Kent Söderström. Malin Karlsson scannar
Länk till talanglägret. Kansliet
Slutställning herrserien, allsvenskan, div 1 och 2 pluspoängligor. Patrik
Bylund och Jonas Joelsson
Artikeln från volleybolltidningen angående Storumans verksamhet.
Kansliet.
Kansliet ser till att artiklarna kommer ut på hemsidan.

§9

Övriga ärenden
a Bidrag till utvecklingsläger till landslag
Åke Huitfeldt ställde frågan hur styrelsen ser på att ge bidrag till ungdomar
som är uttagna till landslagsläger. Styrelsen hänvisar i första hand till andra
bidrag men uppdrar till Camilla att ta med frågan till diskussion på kansliet.
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§ 10

Avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Camilla Park
Sekreterare

Malin Karlsson
Ordförande
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Åtgärdslista
protokoll nr 4/2010, 2010-03-28

Protokoll § nr

Ärende

Ansvarig

Klardatum

9

9

Strategi

2010-01-10

2
2

7
5d

4
4
4
4
2

8
5f
9a
5b
8

HL
MK
MK, Kansli
Kansli
MK

2010-04-10
2010-04-17
2010-04-17
2010-04-17
2010-05-23

4
3
3

5d
5
10

TB
Kansli
Kansli, MK

2010-05-23
2010-04-30
2010-05-31

3
3

11
12

BeachTime
Umeå Beach och
Plattformen
Deltagare
Inbjudan, Patrik Bylund
Bidrag
Lokal expansion
Styrdokument för
tävlingsledningen
Tävlingsplan
Kontakta Jörn
Rekrytera
tävlingsledning
Möte i Mariehamn
Praktiska
årsmötesfrågor

MK,
kansliet
KS
KS

Kansli
HL, MK

2010-05-31
2010-04-15

Status

Nytt
Klardatum
2010-04-30

2010-03-31
2010-03-07
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