Styrelseprotokoll nr 6/2010
2010-06-13

Tid:

Söndagen den 13 juni kl 21.00

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:

Malin Karlsson, ordf
Patrik Persson
Kenth Söderström
Jonas Joelsson
Camilla Park, adj

Anmält förhinder:

Nina Nilsson
Henry Lundmark

§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.

§4

Föregående protokoll, åtgärdslistan
Föregående protokoll och åtgärdslista gicks igenom
Det beslutades
Att godkänna protokoll nr 5/2010 och lägga det till handlingarna.
Att stryka punkten Beach Time från åtgärdslistan.

§5

Rapporter
a Personalrapport
Camilla Park kommenterade den skriftliga personalrapporten.
b Uppföljning av verksamhetsplanen
Malin Karlsson gick igenom den reviderade verksamhetsplanen. Under
skolsamverkan uppmanade Malin Karlsson styrelsen att komma med kontakt
uppgifter till Camilla Park som hon kan jobba vidare med. Under mötesplatser
gjordes ett förtydligande om att höstmötet innefattar träffen under Paltcupen.
En uppdatering görs under kommunikation där underlag till en
kommunikationsplan ska processas fram under mötet den 28 november och
där styrelsen vill bjuda in Svenska Volleybollförbundets kommunikatör.
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§6

Styrdokument för distriktsslaget
Styrelsen diskuterade förslaget om distriktspolicyn och tyckte det såg ok ut.
Styrelsen vill bolla policyn med tävlingsledningen samt få ekonomiska direktiv
gällande exempelvis resor från Svenska Volleybollförbundet.
Styrelsen beslutade
Att inte fatta något beslut i ärendet utan ta upp punkten igen vid nästa möte
den 8 augusti.
Att Camilla Park tar reda på Nordsvenska VBFs ekonomiska förutsättningar
gällande resor till och från DistriktsSlaget.

§7

Distriktslaget, pojkar
Camilla Park informerade om Svenska Volleybollförbundets påbörjade
projektplan gällande pojkverksamhet och satsningen mot 8 pojklag i
DistriktsSlaget.
Styrelsen beslutade
Att Svenska volleybollförbundet ska ta med sig i sitt fortsatta arbete med
projektet att satsa på pojkverksamhet där det också finns flickverksamhet.

§8

Processarbete, föreningsutveckling
Camilla Park informerade om det påbörjade projektet för föreningsutveckling
som sker i samverkan med Riksidrotten. Där styrelsen i Nordsvenska ska
vara en drivande och strategisk länk till urval och kriterier till föreningar som
ska få chansen till möjligheten att göra en föreningsprocess.
Styrelsen beslutade
Att under mötet den 8 augusti göra en process i frågan föreningsutveckling.
Camilla Park skickar ut mer information angående projektet så fort projektet
är utarbetat från Riksidrotten. Camilla Park tar också kontakt med eventuell
processledare.

§9

Utbildningsplan
Kenth Söderström kommer maila ut information under v 24.
Styrelsen beslutade
Att utbildningar samt tävlingar kommer ut på hemsidans kalender senast
sista juni.

§ 10

Sport Camp
Kenth Söderström kommer maila ut information under v 24.
Styrelsen beslutade
Att information och en ledarannons läggs ut på hemsidan senast sista juni.

§ 11

SBT Kidsvolley information
Malin Karlsson informerade om styrelsens medverkan under SBT den 7
augusti. Där styrelsen uppgift är att samtala med människor runt omkring
samt dela ut information om styrelsen. En folder är framtagen som kommer
att skickas runt till styrelsen under v 24.
Styrelsen beslutade
Att styrelseledamöterna ger feedback på foldern i mail under v 24. Denna
trycks upp i ca 100-150 exemplar i Umeå.
Att uppdra åt Malin Karlsson att boka lokal samt eventuell medverkan på
banketten.

§ 12

Egen hemsida
Styrelsen beslutade
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Att prioritera att få ut information om Sverigeserien som Patrik Bylund skrivit
ihop läggs ut under v 24. Information om Styrelsens medverkan på SBT
kommer ut samt punkterna som kom upp på förra styrelsemötet.
Instruktörer till Sport Camp
Pojkspelare till distriktslaget
Träffa styrelsen 7 augusti och 2 oktober
Sverigeserien för damer
Årsmötesprotokollet
Presentation av nya styrelseledamöter
§ 13

Avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Camilla Park
Sekreterare

Malin Karlsson
Ordförande
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