Styrelseprotokoll nr 7/2010
2010-06-13

Tid:

Söndagen den 8 aug 15.00

Plats:

Umeå

Närvarande:

Malin Karlsson, ordf
Patrik Persson
Kenth Söderström
Jonas Joelsson
Nina Nilsson
Henry Lundmark
Camilla Park, adj

Anmält förhinder:

§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 efter tillägg av punkt 10,
distriktslag pojkar.

§4

Föregående protokoll, åtgärdslistan
Föregående protokoll och åtgärdslista gicks igenom
Det beslutades
Att godkänna protokoll nr 6/2010 och lägga det till handlingarna.
Att stryka punkterna uppdatering av tävlingskalendarium, sportcamp ledare,
sportcamp Västerbotten, SVBF:s kommunikatörsträff, ekonomiska
förutsättningar, SBT folder, processarbeta, föreningsutveckling, SBT
folder,feedback från åtgärdslistan.

§5

Rapporter
a Personalrapport
Camilla Park kommenterade den skriftliga personalrapporten.
b Uppföljning av verksamhetsplanen
Malin Karlsson sammanfattade verksamhetsplanen med att det inte var
mycket att följa upp då det varit sommarledigt på flesta håll. Till nästa möte
gäller det dock att alla kikat in i verksamhetsplanen ordentligt.
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§6

Processarbete, föreningsutveckling
Styrelsen tillsammans med SISU riks processledare genom gick ett
processarbete under dagen där de satte upp strategier och kriterier för
föreningsutvecklingsprojektet som SVBF driver.
Styrelsen beslutade
Att två föreningar 2010, Storuman IF samt KFUM Skellefteå ska tillfrågas att
få fullt finansierad föreningsutveckling från SVBF i samarbete med SISU
Idrottsutbildarna. År 2011 ska Vännäs VK och ytterligare en till förening få
denna möjlighet.

§7

Utbildningsplan
Styrelsen beslutade
Att Jonas Joelsson lägger ut den uppdaterade utbildningsplanen i kalendern
på förbundets hemsida. Datum för Plattformen ska synliggöras.

§8

Sport Camp
Styrelsen beslutade
Att Kenth Söderström meddelar att Nordsvenska VBF är med i projektet på
tre av fem orter.

§9

SBT Kidsvolleyinformation
Malin Karlsson informerade om styrelsens närvaro på SBT vid
Kidsvolleyaktiviteten vilket var väldigt positivt. Många kom fram och frågade
om Kidsvolleyaktiviteten samt förbundets roll. Kidsvolleyaktiviteten var väldigt
lyckad och runt 40 barn provade på att spela. Under uppvisningsmatchen på
centercourten.
Styrelsen beslutade
Att utbildningar samt tävlingar kommer ut på hemsidans kalender senast
sista juni.

§ 10

Distriktslag pojkar
Camilla Park informerade om projektet ”distrikslag pojkar” där Kate Svensson
är projektledare
Styrelsen beslutade
Att invänta Kate Svenssons kontakt med styrelsen.

§ 11

Egen hemsida
Den egna styrelsesidan på hemsidan ska sättas i bruk så snart som möjligt
och där ska styrelsen i framtiden hitta alla handlingar till kommande möten.
Styrelsen beslutade
Att Camilla Park meddelar så fort sidan är i bruk och när kallelsen finns där.

§ 12

Avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Camilla Park
Sekreterare

Malin Karlsson
Ordförande
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Åtgärdslista
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Protokoll § nr

Ärende

Ansvarig

Klardatum

5
7

11
6

Kansliet
Kansliet

2010-09-30
2010-09-03

7

7

Inventering
Säljmaterial för
föreningskontakten,
Boka in process med
de valda föreningarna
Kalendern, utbildningar

JJ

2010-09-03

Status

Nytt
Klardatum
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