Styrelseprotokoll nr 5/2010
2010-05-23

Tid:

Söndagen den 23 maj kl 10.00

Plats:

Brännlands Värdshus

Närvarande:

Malin Karlsson, ordf
Henry Lundmark
Patrik Persson
Kenth Söderström
Krister Andersson, adj
Patrik Bylund, adj
Bengt Wicksell, adj

Anmält förhinder:

Jonas Joelsson
Nina Nilsson

§1

Öppnande
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Val av sekreterare
Det beslutades
Att utse Bengt Wicksell till sekreterare för mötet.

§3

Fastställande av dagordning
Det beslutades
Att fastställa den föreslagna dagordningen.

§4

Föregående protokoll, åtgärdslistan
Föregående protokoll och åtgärdslista gicks igenom
Det beslutades
Att godkänna protokoll nr 4/2010 och lägga det till handlingarna.
Att stryka punkterna strategi, deltagare, inbjudan, bidrag, lokal expansion,
styrdokument, tävlingsplan, kontakta Jörn, tävlingsledning, möte i Mariehamn
och årsmötesfrågor från åtgärdslistan.

§5

Rapporter
a Personalrapport
Bengt Wicksell kommenterade den skriftliga personalrapporten.
b Tävlingsverksamhet
Patrik Bylund gav styrelsen en muntlig rapport från de båda nationella möten
för tävlingsfrågor som varit under säsongen. Patrik presenterade även en
utvärdering av norrserien för herrar.
c Nulägesbeskrivning av verksamheten i föreningarna
Styrelsen skapade gemensamt en nulägesbeskrivning av verksamheten i
distriktets föreningar.
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§6

Tävlingsledning 2010-2011
Styrelsen diskuterade förslag till ledamöter i tävlingsledningen, vilket uppdrag
de ska ha och vilka mandatperioder som ska gälla.
Styrelsen beslutade
Att fastställa ansvarsbeskrivningen för tävlingsledningen.
Att utse Krister Andersson, Vännäs till ordförande i tävlingsledningen till och
med 31 december 2010.
Att utse Tomas Bergqvist, Norsjö till ledamot i tävlingsledningen till och med
31 december 2011.
Att utse Patrik Bylund, Vännäs till ledamot i tävlingsledningen till och med 31
december 2010.

§7

Verksamhetsinriktning 2011
Styrelsen diskuterade den verksamhetsinriktning för 2011 som beslutades på
årsmötet.
Styrelsen beslutade
Att lägga till medial uppmärksamhet och prioritera i de fokuserade områdena.

§8

Revidering av verksamhetsplanen för 2010
Styrelsen diskuterade olika konkretiseringar av verksamhetsplanen för 2010.
Styrelsen beslutade
Att revidera verksamhetsplanen utifrån diskussionen.

§9

Planering av tävlingsverksamhet och utbildningar
Tävlingsledningen presenterade ett förslag till kalendarium för
tävlingsverksamheten säsongen 10-11.
Styrelsen beslutade
Att godkänna förslaget och uppdra åt tävlingsledningen att komplettera
kalendariet med de beachtävlingar som fattas.
Att uppdra åt Kenth Söderström att uppdatera utbildningsplanen med hänsyn
till kalendariet.

§ 10

Mötesplan 2010
Styrelsen diskuterade mötesplanen för 2010.
Styrelsen beslutade
Att revidera mötesplanen utifrån diskussionen.
Att uppmana de styrelseledamöter som kan att besöka Paf Open.
Att delta vid Umeå City Beach och Paltcupen för att informera och knyta
kontakter.

§ 11

Distriktslagen 2011
Styrelsen diskuterade förberedelserna för DistriktsSlaget 2011.
Styrelsen beslutade
Att vid sammanträdet i juni fastställa ett styrdokument för distriktslagen.
Att uppdra åt Norsjö VBK att ansvara för flicklaget inför DistriktsSlaget 2011.
Att uppdra åt kansliet att ringa föreningarna och inventera tillgången på
pojkspelare.
Att ta upp frågan om ett pojklag och ledare till laget under hösten.

§ 12

Sportcamp 2010
Styrelsen diskuterade medverkan i Sportcamp 2010.
Styrelsen beslutade
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Att Nordsvenska Volleybollförbundet ska medverka i Sport Camp i
Västerbotten 2010.
Att uppdra åt Kenth Söderström att undersöka om Sport Camp finns i
Norrbotten till nästa sammanträde.
Att fatta beslut om instruktörer till Sport Camp vid nästa sammanträde.
§ 13

Egen hemsida
Styrelsen diskuterade förslag till hemsidan. Dessa kom fram:
Instruktörer till Sport Camp
Pojkspelare till distriktslaget
Träffa styrelsen 7 augusti och 2 oktober
Sverigeserien för damer
Årsmötesprotokollet
Presentation av nya styrelseledamöter
Kansliet ser till att artiklarna kommer ut på hemsidan.

§ 14

Avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Bengt Wicksell
Sekreterare

Malin Karlsson
Ordförande

3 (4)

Åtgärdslista
protokoll nr 5/2010, 2010-05-23

Protokoll § nr

Ärende

Ansvarig

Klardatum

2
2

7
5d

KS
KS

2010-03-31
2010-03-07

5

9

KS

2010-06-05

5

9
11
12
12

Tävlingsle
dningen
Kansliet
Styrelsen
KS

2010-06-05

5
5
5

BeachTime
Umeå Beach och
Plattformen
Uppdatering av
utbildningsplanen
Uppdatering av
tävlingskalendarium
Inventering
Sportcamp ledare
Sportcamp Norrbotten

Status

Nytt
Klardatum

2010-09-30
2010-06-05
2010-06-05
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