Styrelseprotokoll nr 8/2010
2010-09-05

Tid:

Söndag den 5 september 21.00

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:

Malin Karlsson, ordf
Nina Nilsson
Henry Lundmark
Camilla Park, adj

Anmält förhinder:

Kenth Söderström
Jonas Joelsson
Patrik Persson

§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 strykigt punkt sex, Sport
Camp.

§4

Föregående protokoll, åtgärdslistan
Föregående protokoll och åtgärdslista gicks igenom
Det beslutades
Att godkänna protokoll nr 7/2010 och lägga det till handlingarna.
Att stryka punkterna inventering, säljmaterial för föreningskontakten, boka in
processer med de valda föreningarna, kalendern och utbildningar från
åtgärdslistan.

§5

Rapporter
a Personalrapport
Camilla Park kommenterade den skriftliga personalrapporten och pekade
särskilt ut satsningen för 8 pojklag till DistriktsSlaget, att vi har blivit beviljade
ett Beachvolleyboll gymnasium i Falköping samt att Paf Open just avslutats
och att det blev bästa hittills organisatoriskt sett. Paf Open är en bra framtida
mötesplats för Svensk Volleyboll. Styrelsen hade kommentarer på work
shopen för utbildningsplanering och ställde frågan om att få möjlighet att
skicka två representanter. Detta är inga problem meddelade Camilla.
b Uppföljning av verksamhetsplanen
Malin Karlsson gick igenom verksamhetsplanen och kommenterade de
uppsatta målen, vilket ser väldigt positivt ut i dagsläget. Hur det ser ut med
nya lag till Sverigeserien bör tas upp nästa möte. Vad det gäller de utstakade
målen är det viktigt att Skolsamverkan görs bättre annars jobbas det på bra i
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styrelsen.
c
§6

Distriktslagets kläder
Styrelsen beslutade
Att Spelarna får uppvärmningströja och strumpor med logga o namn på
Att Spelaren får låna matchställ byxor/tröja med siffror och logga.
Att ledarna får overall med logga samt piké tröja.
Att Nina Lindgren tittar närmare på alternativen som gavs i förslaget samt har
kontakten med Paul Engström vid beställningen.
Samt att overall frågan bör diskuteras ytterligare.

§7

Inventering, distriktslaget pojkar
Camilla Park informerade om möjligheten att få tag i pojkar till DistriktsSlaget
genom ett pojkprojekt där en projektledare ser till att skapa möjlighet till
skoltävling på tre orter (Umeå, Norsjö, Stöcke) och där vinnande lag får
möjlighet att få ett träningstillfälle samt representera Nordsvenska VBF på
DistriksSlaget.
Styrelsen beslutade
Att kansliet kontaktar Tomas Bergqvist och frågar om det finns ett intresse
från hans sida att leda projektet mot en överenskommelse från Idrottslyftet.

§8

Föreningsutveckling Storuman IK och KFUM Skellefteå
Camilla Park informerade att Storuman IK har bestämt datum till den 2-3
oktober för en första processträff. KFUM Skellefteå ska återkomma efter den
15 september om datum.

§9

Mötesplan 2011
Malin Karlsson gick igenom förslaget till mötesplan
Styrelsen beslutade
Att godkänna förslaget med några ändringar och tillägg. Camilla Park skickar
ut mötesplanen på nytt med de förändringar som gjordes.

§ 10

Informationsaktivitet Paltcupen
Malin Karlsson informerade om Styrelsens medverkan på cupen.
Styrelsen beslutade
Att tillfråga Kenth Söderström om att boka lokal samt ha en ppt presentation.
Malin Karlsson ansvarar för att det sker en Kidsvolleyträff under dagen där
det ska samtalas om nystartade grupper och kommande föreningstillhörighet.

§ 11

Process den 28 nov kommunikationsplan
Styrelsen beslutade
Att Camilla Park och Henry Lundmark kollar upp tider och lokal. Camilla Park
skickar ut en inbjudan till processen.

§ 12

Egen hemsida
Styrelsen beslutade
Att nyhet om föreningsutvecklingsprojektet och Paltcupen kommer ut. Samt
att tydliga länkar till div 1 och 2 finns tillgängliga.

§ 13

Avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.
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Vid protokollet

Justeras

Camilla Park
Sekreterare

Malin Karlsson
Ordförande
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Åtgärdslista
protokoll nr 8/2010, 2010-09-05

Protokoll § nr

Ärende

Ansvari
g

Klardatum

8
8

5b
5b

Kansliet
Kansliet

8
8
8
8

5b
7
5b
11

Kidsvolleykurser
Skolsamverkan med
SISU
Volley 2000 utbildning
Distriktslaget pojkar
Plattformsinbjudan
Kommunikationsprocess

2010-10-31
Hösten
2010
2010-09-24
2010-09-24
2010-10-04
2010-09-16

8

6

Distiktslagets kläder

Kansliet
Kansliet
Kansliet
CP och
HL
NN

Status

Nytt
Klardatum

2010-09-16
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