Protokoll fört vid telefonmöte
ÖSTSVENSKAS VOLLEYBOLLFÖRBUND
2011-11-24
1. Närvarande:
Jonas Ekman, Anna Granlund, Malin Croner, Anders Karlsson, Anders
Birgersson, Patrik Carlberg och Linda Westholm
2. Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Linda Westholm.
3. Fastställande av dagordning
Dagordningen ser bra ut och den aktuella frågan om matchställ till
distriktslagen tar vi upp under just punkten distriktslag.
4. Föregående protokoll
Under förra mötet diskuterades Beach DM, utbildningsplanen, Thomas
Lidstedt informerade om Sverigeserien, det extra årsmötesdatumet samt
föreningsutveckling/ledarvård.
Inga funderingar finns kring den bifogade åtgärdslistan.
5. Personalrapport
Inga nyheter.
6. Distriktslaget
Rigo har tagit fram en policy för distriktslaget som vi inte riktigt vet var det har
tagit vägen. Anna kollar upp det.
Anna och Jonas har fått mail från Rigo ang. det mail som kansliet skickat ut
om distriktslagens matchställ. Det mailet säger att innan 2013 ska vi ha
uppgradera matchställen med den nya, rätta grafiska profilen och att det finns
en ny leverantör till detta. Erbjudandet/ paketet kommer från Mikasa där
färgförslag och allt finns klart. Det man i så fall ska göra är att skicka in
önskade färgkombinationer samt storlekar.
Det känns som en stor kostnad för vårt förbund då vi redan det här året
belastar budgeten med de matchställ vi beställde till förra året på 37000kr
(kostnaden kommer att ligga på Östsvenska).
Rigo säger att han kan beställa omgående. Vi diskuterar hur vi ska göra och
beslutar att vi ska vänta ett år med beställningen och att Anna ska ringa och
stoppa Rigo så att han inte gör någon beställning nu.
Anna och Jonas får förtroendet att kolla upp vad erbjudandet innebär. Ev.
behövs det göras komplettering av ledaroveraller.
Vad gäller distriktslagen i övrigt så är ledare för killaget klart. Anders K kollar
upp ledare i Uppsala för flicklaget. Anna hör efter med Rigo hur det ser ut på
ledarfronten för distriktslagen.
7. Extra årsmöte Svenska Volleybollförbundet
Prop.1 (Valberedningens förslag):

Hela styrelsen ställer sin plats till förfogande (RF har okejat den här
propositionen).
Går inte prop.1 igenom så är det Mattias Magnusson och Karin Gustavsson +
fyllnadsval. Person mot person, kille mot kille och tjej mot tjej.
Östsvenskas beslut i frågan:
Ett enhälligt beslut för prop.1, ja till valberedningens förslag. Vi anser att det är
viktigt att man tar hänsyn till att tillsätta alla de kompetenser som bör finnas i
en förbundsstyrelse vilket vi anser att man lyckats med i den grupp av
personer som valberedningen satt ihop.
Jonas som blir vårt förbunds representant på årsmötet har vårt förtroende att
rösta om det skulle bli så att prop.1 inte går igenom (han vet hur vi andra
tycker och tänker i frågan). Patrik och Malin fixar underskrifter på fullmakt och
ger till Jonas.
8. Övrigt
Inga övriga frågor.
9. Nästa möte
Onsdagen den 7/12 kl. 18.30 på Västmanlands idrottsförbunds kansli.
Telefonmötet avslutas.

Protokoll fört av: Linda Westholm

