Styrelseprotokoll nr 9/2010
2010-10-17

Tid:

Söndag den 17 oktober kl. 21.00

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:

Malin Karlsson, ordf
Henry Lundmark
Jonas Joelsson
Patrik Persson
Camilla Park, adj

Ej närvarande:

Kenth Söderström
Nina Nilsson

§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 ett tillägg på övrig fråga.

§4

Föregående protokoll, åtgärdslistan
Föregående protokoll och åtgärdslista gicks igenom
Det beslutades
Att godkänna protokoll nr 8/2010 och lägga det till handlingarna.
Att stryka punkterna kidsvolleykurser och kommunikationsprocess från
åtgärdslistan.

§5

Rapporter
a Personalrapport
Camilla Park kommenterade den skriftliga personalrapporten och berättade
tillsammans med Patrik Persson om den lyckade föreningsprocessen i
Storumans IK. Patrik rekommenderade varmt andra föreningar att ta denna
chans till processledning. Camilla Park berättade också om Kidsvolleykursen
i Skellefteå där 18 deltagare deltog och som också var väldigt uppskattad.
Styrelsen hade synpunkter på licensstatisktiken, de tyckte att det såg lite ut.
Statistiken som visas är den faktiska statistiken för Nordsvenska VBF i
september månad.
b Uppföljning av verksamhetsplanen
Malin Karlsson kommenterade verksamhetsplanen och sammanfattade att
det som är kvar att göras sker enligt följande: Prioritera skolor görs under
våren 2011. Mötesplatser diskuteras mer ingående vid
kommunikationsprocessen. Sverigeserien börs göra mer marknadsföring
speciellt för damer. Kidsvolley, under våren 2011 bör utbildning ske i
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Storuman, Skellefteå och Malå.
c Processarbete i Rom
Malin Karlsson berättade om hur processarbetet i Rom tillsammans med
SVBF och ordföranden i öviga distrikt medverkade på. Där fokuseringen låg
på att prioritera i verksamhetsinriktningen och att ta fram målformuleringar.
§6

Verksamhetsinriktning 2012 och framåt
Camilla Park upplyste styrelsen om att börja fundera på vilka verksamheter
som är viktiga att prioritera inför 2012 års verksamhetsinriktning samt
verksamhetsplan.
Styrelsen beslutade
Att alla i styrelsen ska fundera ut tre områden som är viktiga inför
nästkommande möte. Detta kommer sedan att mynnas ut till ett
processarbete. Camilla Park skickar ut SVBF:s verksamhetsinriktning samt
Nordsvenskas för 2011

§7

Distriktslagets kläder
Styrelsen beslutade
Att bordlägga punkten då Nina Nilsson inte är på plats. Camilla Park tar
kontakt med Nina Nilsson i ärendet och återkommer till styrelsen via mail.

§8

Distriktslaget samt Volley Time läger
Styrelsen beslutade
Att inte gå vidare med tankarna på distriktslag för pojkar då inget underlag
verkar få fram vare sig gällande spelare eller ledare denna säsong.
Storumans IK (Patrik) ska kolla upp möjligheten att arrangera att läger för
flickor under jullovet samt resa till DistriksSlaget. Om denna sista utväg faller
blir det ingen satsning på flickor heller.

§9

Kidsvolleyaktiviteter i Umeå
Malin Karlsson berättade om fikaträffen med nya kidsledare som ägde rum i
samband med Paltcupen. Sammanlagt tretton ledare fanns på plats från åtta
olika geografiska platser. Täfteå IK kommer att bilda volleybollsektion under
hösten samt ansöka om medlemskap i volleybollförbundet. I Holmsund
kommer Rödå FK att återsuppstå under nytt namn troligtvis Holmsund FK.
Möjlighet för GUIF att bilda volleybollsektion ska undersökas.

§ 10

Work shop för utbildningsplanering 2011
Malin Karlsson informerade om inbjudan i Solna den 31 oktober. Malin
Karlsson föreslog att Mattias Forsman ska kontaktas och tillfrågas om han vill
åka på denna Work shop tillsammans med Kenth Söderberg.
Styrelsen beslutade
Att kansliet tar kontakt med Mattias Forsman samt Kenth Söderberg för
tillfrågan om deltagande på Work shopen.

§ 11

Process den 28 nov kommunikationsplan
Styrelsen beslutade
Att skjuta upp processen till den 15 januari. Camilla Park tar ansvar för att
skicka inbjudan och boka lokal. Nästa styrelsemöte blir därför den 5 dec
klockan 21.00.

§ 12

Egen hemsida
Styrelsen beslutade
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Att en tydlig länk finns för kidsvolley och vart man ska vända sig om man
som ungdom vill börja spela volleyboll i Nordsvenska VBF. Kansliet ser över
detta.
§ 13

Övriga ärenden

a Div 2 domarkostnader
Likt föregående år betalas domarkostnader ut genom Nordsvenska VBF.
§ 14

Avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Camilla Park
Sekreterare

Malin Karlsson
Ordförande
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