Östsvenska Volleybollförbund

Tid:

Fredag den 20 aug 2010

Plats:

Viking Line

Närvarande:

Jonas Ekman, ordf
Patrik Carlberg
Linda Westholm
Anders Karlsson
Malin Croner
Anna Granlund
Camilla Park, adj.
Barbro Peterson, adj

Anmält förhinder:

Anders Birgersson

§1

Styrelsen
Styrelseprotokoll nr 5/2010
2010-08-20

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 punkt 12 innefattar domarkurs samt utbildning därefter fastställa den
föreslagna dagordningen.

§4

Föregående protokoll, åtgärdslistan
Föregående protokoll och åtgärdslista gicks igenom.
Styrelsen beslutade:
Att godkänna protokoll nr 5/2010 och lägga dem till handlingarna.
Att stryka punkterna DM, policydokument, skolsamverkan, organisera
processarbetet och hemsida från åtgärdslistan.

§5

Rapporter
a Personalrapport
Camilla Park gick igenom personalrapporten.
b

§6

Föreningsutveckling, beslut med anledning av dagens processarbete
Jonas Ekman sammanfattade dagen process. Där det handlade om att ta
fram strategier för vilka föreningar som ska väljas för att få möjlighet att få
fullt finansierad föreningsutveckling. Under processen gjordes också ett
arbete kring rollfördelningen i styrelsen.
Styrelsen beslutade:
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Att Fyrishov BC samt Nyköpings frisksportare är de föreningar som är först ut
för att bli erbjudna att under 2010 och 2011 få fullt finansierad
föreningsutveckling.
Att Camilla Park tar fram ett säljmaterial som kan verka som pratmanus samt
kan skickas till föreningen. Styrelsen kommer att i första läge kontakta
föreningen. Anders Karlsson kontaktar Fyrishov BC och Anna Grönlund tar
kontakt med Nyköpings fisksportare.
Att rollfördelningen ser ut följande:
Utbildning: Jonas Ekman
Distriktslag: Malin Croner
DM: Anna Granlund
Skolsamverkan: Linda Westholm
Ekonomi: Anders Birgersson
Tävlingskontakt: Anders Birgersson (Sverigeserien: Patrik Carlberg,
Beachvolley: Anders Karlsson).
Föreningsutveckling: Anders Karlsson
§7

Ledare till DistriktsSlaget
Camilla Park informerade om hur tillfrågan av de valda ledarna för
distriktslaget har gått. Dessvärre har de inte lämnat klara besked och behöver
betänketid.
Styrelsen beslutade:
Att uppdra åt kansliet att senast sista september ha fått besked från de
kontaktade ledarna och om de tackar nej ringa till de som står näst på tur.

§8

Tävlingsledning
Camilla Park informerade om att Tomas Lindstedt och Edin ?? har tackat ja
för att sitta i tävlingsledningen.
Styrelsen beslutade:
Att uppdra åt kansliet att tillfråga ytterligare en person.

§9

Skolsamverkan
Camilla Park informerade att ett tillfälle är inbokat i Karlholm i Tierps kommun
den 6 september. Där 26 pedagoger är anmälda.

§ 10

DM
Styrelsen gick igenom de två förslagen till DM.
Styrelsen beslutade:
Att Uppsala står som värdstad för Skol Mästerskapsfinalen i beachvolleyboll
på gymnasienivå. Personalen på kansliet tillfrågar Fyrishov BC om
arrangörskapet samt kontaktar skolidrottsförbundet. Personal på kansliet ser
till att inbjudan för tävlingen skickas ut i januari 2011.
Att bygga vidare på de redan existerande Skoldistriktsmästerskapen i

beachvolley som arrangeras för gymnasieelever i slutet av läsåret (läs
maj alt. juni månad).
Att se till att det arrangeras mästerskap i vardera fyra
ursprungsdistrikt.
Att Katrineholm står som värdstad för senior mästerskap i volleyboll under
våren 2011. Personal på kansliet tillfrågar Katrineholm VK för damer och
Vingåker VBK för herrar för arrangörskapet. Personal på kansliet tar fram
lämplig helg som passar med övrig tävlingsverksamhet samt ser till att
inbjudan för tävlingen skickas ut i januari 2011.
§ 11

Work shop för tävlingsfrågor 29 augusti
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Styrelsen beslutade:
Att Anders Birgersson representerar Östsvenska VBF på work shopen men
kommer inte att kunna ge ställningstagande från distriktet i frågorna då
Östsvenska VBK inte varit i samspråk med föreningarna.
§ 12

Domarkurs/utbildningsadministration
Jonas Ekman och Malin Croner informerade om planerade utbildningar för
domare. Camilla Park gjorde sedan en förtydligande gällande
administrationen kring utbildningskostnader.
Styrelsen beslutade:
Att Malin Croner ansvarar för upplägget av den kommande utbildningen som
förläggs i Uppsala. Camilla Park hjälper till med administrationen kring det
ekonomiska.

§ 13

Arkiveringsrutiner
Anders Karlsson tog upp frågan angående Upplands volleybollförbunds arkiv
och vad ställde frågan vart arkiveringen ska finnas i fortsättningen.
Styrelsen beslutade:
Att gammalt material som redan ligger i arkivering i de olika distrikten ska
ligga kvar och att Svenska Volleybollförbundet i fortsättningen ska ta hand om
det som ska arkiveras från Östsvenska Volleybollförbundet. Personal från
kansliet ska till nästa möte ta fram ett förslag till beslut gällande vad som ska
arkiveras.

§ 14

Egen hemsida
Styrelsen beslutade:
Att styrelsemedlemmarna skickar material så som nyheter och övrigt som
ska ut på hemsidan till Camilla Park som ser till att det läggs ut.

§ 15

Avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Camilla Park
Sekreterare

Jonas Ekman
Ordförande
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Åtgärdslista
protokoll nr 5/2010, 2010-08-20

Protokoll § nr

Ärende

Ansvarig

Klardatum

2
5

12
8

kansliet
kansliet

2010-04-15
2010-09-30

5

13

Kansliet

2010-10-31

4

12

Kansliet

2010-10-13

5

6

Kansliet

2010-10-13

5

9
10

5

6

Kansliet,
LW, AK
Kansliet,
AG
Kansliet

2010-10-31

5

Ledare till distriktslaget
Tävlingsledning, en
plats.
Policydokument för
arkivering
Ansvarsområde,
innehåll
Föreningsfördelning,
fadderskap, ny punkt
på dagordningen
Skolsamverkan,
inbjudansmall
DM-koncept
Försäljningsmaterial,
föreningsprocessen

Status

Nytt
Klardatum
2010-10-13

2010-11-30
2010-08-27
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