Östsvenska Volleybollförbund

Tid:

Onsdag den 14april kl 18.00

Plats:

Västerås

Närvarande:

Jonas Ekman, ordf
Anna Granlund
Linda Westholm
Anders Birgersson
Anders Karlsson
Malin Croner
Bengt Wicksell, adj
Camilla Park, adj.

Anmält förhinder:

Patrik Carlberg

§1

Styrelsen
Styrelseprotokoll nr 3/2010
2010-04-14

Öppnande
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Val av sekreterare
Styrelsen beslutade:
Att utse Camilla Park till sekreterare för mötet.

§3

Fastställande av dagordning
Styrelsen beslutade:
Att fastställa den föreslagna dagordningen.

§4

Föregående protokoll, åtgärdslistan
Föregående protokoll och åtgärdslista gicks igenom.
Styrelsen beslutade:
Att godkänna protokoll nr 2/2010 och lägga dem till handlingarna.
Att stryka punkterna skolsamverkan, telefonlista, work shop, budget,
verksamhetsberättelse, mötesordföranden från åtgärdslistan.

§5

Rapporter
a Personalrapport
Bengt Wicksell gick igenom personalrapporten. Kate Svensson börjar inom
kort en ny tjänst som Distrikts- och föreningsansvarig på kansliet i Solna.
c SVBF:s årsmöte
Anna Granlund och Bengt Wicksell informerade om årsmötet . Bland annat så
beslutades om en ny vision och en gemensam licens. Madeleine Eriksson,
Örebro och Jan-Erik Wallin, Vara valdes in i förbundsstyrelsen.
a Work shop för tävlingsledare i distrikten
Bengt Wicksell informerade om work shopen den 21 mars. Fem områden
diskuterades. Ett nytt kvalificeringssystem till SM för ungdomar, att öppna
upp för förändringar i de nationella serierna till säsongen 11-12,
Sverigeserien, förändringar i tävlingsbestämmelserna och Distriktens
inflytande över planeringen av Challenger och Opentävlingar i
Beachvolleyboll.
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§6

Skolsamverkan
Styrelsen diskuterade innehållet i förslaget om skolsamverkan och vilka
kommuner som man ska kontakta.
Styrelsen beslutade:
Att minst fyra stycken lärarfortbildningar i Kidsvolley sker under hösten 2010 i
fyra av följande kommuner: Uppsala, Västerås, Katrineholm, Nyköping, Tierp
och Linköping.
Att uppdra åt kansliet att kontakta föreslagna kommuner för datum och
kontaktpersoner.
Att uppdra åt kansliet att boka instruktörer till lärarfortbildningstillfällena.
Att uppdra åt kansliet att etablera samverkan med föreningarna i de aktuella
kommunerna.

§7

Föreningskontakt
Camilla Park informerade om de inrapporterade föreningskontakterna och att
det är av vikt att styrelseledamöterna kontaktar föreningarna.
Styrelsen beslutade:
Att de som inte kontaktat sina föreningar gör det så snart som. Senast 10 maj
ska Camilla Park fått in informationen och sammanställt informationen.

§8

Ledare till DistriktsSlaget
Styrelsen diskuterade olika namnförslag. Förslag som kom fram var: Per
Henriksson, Mikael Jestin Uppsala ledarena (pojkar),
Helen Källman, Marie Bork, Ann Persson, Sara Augulin, Maria Linström,
Jesper Skogsvik, Nina Ivarsson, Katrin Vink, Anna Sörensen, Lisa Sundberg,
Annika Holgersson (flivkor).
En vuxen huvudledare samt ungdomsledare som leder gruppen diskuterades.
Breddläger ska prioriteras så lång det går.
Diskussion kom upp om att anordna läger i samband med läger som redan är
etablerade i distrikten.
Styrelsen beslutade:
Att uppdra åt kansliet att ta fram ett förslag till policydokument till nästa möte.
Att uppdra till styrelsen att ringa till tilltänkta ledare efter nästa möte.

§9

Årsmötet 2010
a Förslag på inbjudan
Kansliet skickar ut inbjudan efter kompletteringar som styrelsen hade.
Förslag till diskussionsteman; Sverigeserien, DistriktsSlaget och utveckling av
beachvolleyboll i distriktet.
b Förslag till mötesordförande
Lars Härnström är tillfrågad och har accepterat att bli föreslagen som
mötesordförande. Camilla Park föreslås som mötessekreterare.
c Dagordning
Förslag till dagordning godkändes.
d Verksamhetsberättelse med årsredovisning
Styrelsen gick igenom förslaget till verksamhetsberättelse. Kansliet gör de
ändringar som togs upp på mötet.
e Förslag till Verksamhetsinriktning
Verksamhetsinriktningen för Östsvenska Volleybollförbundet utgår från
Svenska Volleybollbollförbundets verksamhetsinriktning där dessa tre
områden prioriteras:
Fler ska spela beachvolleyboll och volleyboll
Vi ska dubbla vår utbildningsverksamhet
Vi ska var ledande inom organisationsutveckling

2 (4)

f

Förslag till budgetram
Styrelsen fastställde förslaget till ekonomisk plan 2011 och framåt.

g Valberedningens förslag
Valberedningens förslag är inte färdigt men beräknas vara klart helgen före
årsmötet. Kansliet lägger ut förslaget tillsammans med övriga handlingar på
hemsidan så snart det är färdigt.
h Förslag till valberedning
Förfrågningar är gjorda men inga klara besked i dagsläget.
§ 10

Egen hemsida
Styrelsen diskuterade innehållet på den egna hemsidan.
Styrelsen beslutade:
Att uppdra till kansliet att skriva en text om ledare till distriktslaget.
Att styrelseuppgifter med namn ska uppdateras.
Att inbjudan och handlingar till årsmötet läggas ut samt styrelsens mötesplan.

§ 11

Budget 2010
Bengt Wicksell presenterade ett förslag till budget för 2010..
Styrelsen beslutade:
Att fastställa budgeten för 2010 enligt förslaget.

§ 12

Avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Camilla Park
Sekreterare

Jonas Ekman
Ordförande
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Åtgärdslista
protokoll nr 3/2010, 2010-04-14

Protokoll § nr

Ärende

Ansvarig

Klardatum

2
2
2
2
2
2

6
6
6
6
12
11

DM
Ring föreningar
Arrangörer BTT
Innehåll hemsidan
Ledare till distriktslaget
Tävlingsledning

2010-05-31
2010-04-05
2010-04-30
2010-04-08
2010-04-15
2010-05-31

3
3
3
3

10
8
6
9a

Hemsida
Policydokument
Skolsamverkan
Inbjudan

AG, LW
Styrelsen
AK
MC
Styrelsen
Styrelsen/
kansliet
Kansliet
Kansliet
Kansliet
Kansliet

Status

Nytt
Klardatum

försenat

2010-05-10

2010-06-30

2010-05-31
2010-05-31
2010-05-31
2010-04-15
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