Styrelseprotokoll nr 2/2010
2010-02-10

Tid:

Onsdagen den 10 feb kl 21.00

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:

Malin Karlsson, ordf
Kenth Söderström
Henry Lundmark
Jonas Joelsson
Tomas Bergqvist
Åke Huitfeldt
Camilla Park, adj

Anmält förhinder:

Kenneth Fjellström

§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 1/2010 och lägga det till handlingarna.
Att stryka punkterna förslag till marknadsföring av dampoängligan,
utvärdering av verksamheten samt styrdokument för tävlingsledningen från
åtgärdslistan.

§5

Rapporter
a Personalrapport
Camilla Park kommenterade den skriftliga personalrapporten.
b Lokal expansion
Malin Karlsson berättade att det nu startat upp en Kidsvolleygrupp på
Berghem i Umeå i IKSU:s regi. De planerar att ställa upp i Gamen Games.
Storumans IK ska delta med sina Volley-2000-lag på cup i Norsjö och med
alla lag på Gamen Games.
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c Preliminärt bokslut
Henry Lundmark rapporterade att resultatet för 2009 låg på plus 4365 kr.
Bokslutet kommer att göras inom kort.
d Uppdatering av utbildningsplan
Kenth Söderström har varit i kontakt med Björn Harnerud för att de
gemensamt ska titta över utbildningsplanen. Karl-Gunnar Miltsis m.fl. i
Holmsund är intresserade av utbildning i Kidsvolley samt föreningsutveckling.
Kent ska också kolla upp SISU Idrottsutbildarnas Plattform och se om den
kan planeras in i utbildningsplanen. Åke Huitfeldt planerar datum för en steg 2
tränarkurs i Umeå i mars/april.
§6

Poängligan för damer
Tomas Bergqvist informerade om hur hans far sammanställt poängligan till
medier i Västerbotten gällande grundserien.
Styrelsen beslutade:
Att släppa detta för tillfället men att den tillsammans med herrarnas poängliga
ska tas upp till hösten igen som en punkt.

§7

Uppföljning av verksamhetsplan
Camilla Park informerade om vilka aktiviteter som bör åtgärdas för att följa
verksamhetsplanen.
Styrelsen beslutade:
Att Camilla Park ska kontakta Holmsund, Berghem/IKSU, Storuman IK, Lule
Volley och Stöcke IF för föreningsutveckling/hälsokontroll. Tomas Bergqvist
ansvarar för att identifiera tränare/förening för distriktslaget samt för ett Volley
Time läger. Kenth Söderström kollar med Björn Harnerud/IKSU beach om det
finns underlag för ett Beach Time Camp samt BeachTime Tour för ungdomar.

§8

Styrdokument för tävlingsledningen
Styrelsen beslutade:
Att bordlägga denna punkt. Den bör finnas med på åtgärdslistan för att tas
upp på Nordsvenskan VBF:s årsmöte.

§9

Representation vid SVBF:s årsmöte 20 mars
Styrelsen beslutade:
Att Malin Karlsson representerar Nordsvenska VBF

§ 10

Representation vid till work shop för tävlingsfrågor 21 mars
Styrelsen beslutade:
Att Patrik Bylund representerar Nordsvenska VBF

§ 11

Diskussion om mål för 2010
Styrelsen beslutade:
Att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte.

§ 12

Projekt för rekrytering av ungdomar
Malin Karlsson informerade om skolprojekt som är på gång i Vännäs. Där
arbetslösa Jessica Nylander ska ut i de två högstadie- samt gymnasieskolan
och försöka rekrytera både flickor och pojkar till sportlovsaktivitet samt
Gamen Games och fortsatt volleybollkarriär.

§ 13

Årsmötet 2010
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Henry Lundmark informerade om status inför Årsmötet i Skellefteå. Hallen är
ändrad från Edda till Kaplanskolan. Han sa som förslag på anmälan att det
ska finnas med en talong för deltagande vid årsmötet vid anmälan av lagen
till guldspelen.
§ 14

Övriga ärenden
Styrelsen beslutade:
Att Malin Karlsson och kansliet tar fram ett förslag på ny mötesplan. Malin
Karlsson tillsammans med kansliet tar också fram förslag på en
verksamhetsberättelse.

§ 15

Avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Camilla Park
Sekreterare

Malin Karlsson
Protokolljusterare
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Åtgärdslista
protokoll nr 2/2010, 2010-02-10

Protokoll § nr

Ärende

Ansvarig

Klardatum

9

9

Strategi

2010-01-10

2
2
2
2

7
7
7
5d

2

8

MK

2010-04-17

2

14

Föreningskontakt
Distriktslaget
BeachTime
Umeå Baech och
Plattformen
Styrdokument för
tävlingsledningen
Mötesplan och
verksamhetsberättelse

MK,
kansliet
kansliet
TB
KS
KS

MK,
kansliet

2010-03-07

Status

Nytt
Klardatum
2010-04-30

2010-03-31
2010-03-31
2010-03-31
2010-03-07
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