Östsvenska Volleybollförbund

Tid:

Onsdag den 13 oktober 2010

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:

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

Anmält förhinder:

Anders Karlsson
Bengt Wicksell, adj

§1

Styrelsen
Styrelseprotokoll nr 6/2010
2010-10-13

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 5/2010 och lägga dem till handlingarna.
Att stryka punkterna tävlingsledning, policy för arkivering, ansvarsområde,
föreningsfördelning, skolsamverkan, inbjudningsmall och försäljningsmaterial
från åtgärdslistan.

§5

Rapporter
a Personalrapport
Camilla Park gick igenom personalrapporten.
b Föreningskontakt
Anna Granlund berättade att Nyköpings frisksportare inte kommit in med
något datum för process men att hon ska försöka få till ett datum före årets
slut. Den andra föreningen, Fyrishov BC har vi inte fått in något datum på.
Jonas Ekman beskrev vikten av att styrelsen håller kontakt med föreningarna
genom den nya föreningsuppdelningen. Till nästa möte ska styrelsen ringt
sina föreningar och stämt av läget samt fråga vilka utbildningsbehov som
finns. Underlag för vilka utbildningsmöjligheter som finns sammanställer
Camilla samt ett frågeformulär som styrelsen använder sig av.
c

Utbildningar i distriktet
Camilla Park gick igenom de utbildningar som genomförts i september. En
Kidsvolleykurs, en Volley 2000 kurs samt en protokollskrivarkurs. Jonas
Ekman poängterade vikten av att man ställer frågan och ger föreningarna
möjlighet att se vilka utbildningar som finns och på så vis skapa behov.
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§6

Work Shop för utbildningsplanering 2011
Jonas Ekman meddelade att han inte kan medverka på Work Shopen den 31
oktober och frågan gick därför till övriga i styrelsen.
Styrelsen beslutade:
Att Linda Westholm och Anders Karlsson kollar upp om någon av de kan
medverka. Om det är någon annan som kommer på att de kan så meddelar
de Jonas Ekman så snart som möjligt.

§7

Ledare till DistriktsSlaget
Camilla Park informerade om hur tillfrågan av de valda ledarna för
distriktslaget har gått.
Styrelsen beslutade:
Att uppdra åt kansliet att fortsätta leta efter ledare för flicklaget. Pelle och
Patrik är ledare för pojklaget och de ska genomföra ett dagsläger i december
samt åka med som ledare under DistriksSlaget 2011. Administrativ hjälp får
de från styrelsen samt kansliet.

§8

Kläder till distriktslaget
Efter bifogat förlag på kläder till distriktsslaget tillfrågades Linda Westholm
samt Malin Croner om de var intresserade av att titta över alternativen.
Styrelsen beslutade:
Att Anna Granlund och Malin Croner tar fram ett förslag på kläder som lagen
ska spela i och eventuellt uppvärmningskläder. Detta mailas till styrelsen före
den sista okt för beslut via mail.

§9

Tävlingsledning
Styrelsen beslutade:
Att tillsätta en grupp kallad tävlingsledningen där ordföranden har en
mandatperiod på ett kalenderår och ledamöterna har en mandatperiod om två
kalenderår.
Att frågan regelbundet tas upp på årets sista styrelsemöte.
Att utse Lars Bergman, Uppsala till ordförande i tävlingsledningen till och med
2011-12-31
Att utse Edin Numanagic, Uppsala till ledamot i tävlingsledningen till och med
2012-12-31
Att utse Tomas Lidstedt, Norrköping till ledamot i tävlingsledningen till och
med 2011-12-31
Att tävlingsledningen vid behov samverkar med kansliet i Solna
Att Lars Bergman vid behov rapporterar tävlingsledningens arbete till
styrelsen
Att uppdra åt kansliet att tillfråga ytterligare en person.

§ 10

Policy för arkivering
Styrelsen beslutade:
Att uppdra åt kansliet att se till att rätt material hamnar på rätt plats och att
detta dokumenteras i Verksamhetsberättelsen för Östsvenska
Volleybollförbundet.
Att uppdra åt kansliet att arkivera material avseende Östsvenska
Volleybollförbundet från och med 2009-11-09 på SVBF:s kansli i Solna.
Att urvalet av material att arkivera ska följa principerna i bilagan.

§ 11

Ansvarsområde, innehåll
Styrelsen beslutade:
Att maila Camilla Park om förbättringsförslag.
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§ 12

Beachvolleyboll
Jonas Ekman tillsammans med Anders Karlsson föreslår att det bildas en
grupp som tar fram en handlingsplan och åtgärder för att fler ska spela
beachvolleyboll i distriktet.
Styrelsen beslutade:
Att Anders Karlsson tar fram ett förslag på hur detta kan organiseras.

§ 13

Verksamhetsinriktning 2012, ev direktiv för verksamhetsplanen 2011.
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
Östsvenskas för 2011.

§ 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 6/2010, 2010-10-13

Protokoll § nr

Ärende

Ansvarig

Klardatum

2
6

12
5b
6
11
12
13
10

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

2010-11-15
2010-11-23

6
6
6
6
5

Ledare till distriktslaget
Kontakta föreningar,
utbildningsbehov
Work Shopen utbildning
Ansvarsområde
Beachvolleyboll
Malia ut dokument
DM-koncept

Status

Nytt
Klardatum
2010-10-13

2010-10-25
2010-11-23
2010-11-23
2010-10-25
2010-11-23
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