Östsvenska Volleybollförbundet

Tid:

Söndag 23 januari

Plats:

Munktellarenan, Eskilstuna

Närvarande:

Jonas Ekman, ordf
Anna Granlund
Linda Westholm
Malin Croner
Anders Birgersson
Anders Karlsson
Patrik Carlberg
Bengt Wicksell, adj

Anmält förhinder:

Camilla Park, adj

§1

Styrelsen
Protokoll nr 1/2010
2010-01-23

Öppnande
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Val av sekreterare för mötet
Det beslutades
Att utse Bengt Wicksell till sekreterare för mötet.

§3

Fastställande av dagordning
Det beslutades
Att fastställa den föreslagna dagordningen.

§4

Förgående protokoll, åtgärdslista
Styrelsen gick igenom protokoll nr 1/2009 utan att finna några anmärkningar.
Det beslutades
Att godkänna protokoll nr 1/2009 och lägga dem till handlingarna.
Att stryka punkterna firmatecknare, processarbete och DistriktsSlaget från
åtgärdslistan.

§5

Rapporter
a Personalrapport
Bengt Wicksell kommenterade den skriftliga personalrapporten.
b DistriktsSlaget
Jonas Ekman informerade styrelsen om att Östsvenskas pojklag kom på
fjärde plats i DistiktsSlaget.
c Work Shop för utbildning
Jonas Ekman informerade om en nyss genomförd träff för samordning av
utbildning mellan distrikten. En gemensam plan finns som kan ligga till grund
för egen planering av steg 1 utbildningar.

§6

Mötesplan 2010
Bengt Wicksell presenterade ett förslag till mötesplan för 2010. Styrelsen
diskuterade förslaget och beslutade:
Att fastställa förslaget till mötesplan efter några mindre justeringar.
Att årsmötet 2010 ska hållas i Katrineholm den 15 maj.

§7

Konstituering av styrelsen
Styrelsen diskuterade förslaget gällande konstituering för styrelsen i
Östsvenska Volleybollförbundet och beslutade:
Att utse Anders Karlsson till vice ordförande.
Att fastställa de förslag till ansvarsområden kopplade till verksamhetsplanen
som just arbetats fram.

§8

Ombud till Svenska Volleybollförbundets årsmöte
Styrelsen diskuterade det kommande årsmötet i Svenska Volleybollförbundet
och beslutade
Att utse Jonas Ekman till ombud för Östsvenska Volleybollförbundet.
Att övriga styrelseledamöter som kan och vill närvara löser det genom egen
anmälan.

§9

Avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet
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