Protokoll nr 7 /2011

Tid:

Onsdag 7 december 18.30

Plats:

Västmanlands Idrottsförbund, Västerås

Närvarande:

Jonas Ekman, ordf
Anna Granlund
Patrik Carlberg
Anders Karlsson
Anders Birgersson
Rigo Derler, adj
Hanna W Qvist,adj

Anmält förhinder:

Malin Croner
Linda Westholm

§1

Öppnande
Anna Idebring från Västmanlands Idrottsförbund informerade om deras och SISU:s
verksamhet innan Jonas Ekman hälsade de närvarande välkomna och förklarade
mötet öppnat.

§2

Val av sekreterare
Det beslutades
Att utse Hanna W Qvist att föra protokollet.

§3

Fastställande av dagordningen
Det beslutades
Att fastställa den föreslagna dagordningen och lägga till punkten Mötesplan under
övriga ärenden.

§4

Föregående protokoll, åtgärdslistan
Styrelsen konstaterade att protokoll nr 6/2011 inte är färdigställt.
Det beslutades
Att ta med protokoll nr6 /2011 till nästa sammanträde.

§5

Rapporter
a

Personalrapport
Hanna W Qvist gick igenom personalrapporten.

b

Extra årsmöte 26nov
Jonas Ekman rapporterade från Extra Årsmötet som hölls i Skövde 26november.

§6

Utvärderingsmodell
Efter önskemål om att veta hur föreningarnas verksamhet ser ut och vad de önskar för
stöttning, presenterade Hanna W Qvist den enkät som Mittsvenska VBF skickat ut till
sina föreningar.
Det beslutades
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Att uppdra åt Hanna W Qvist att göra en liknande enkät till föreningarna i
Östsvenska VBF.
§7

Föreningsutveckling
Hanna W Qvist informerade om att Föreningsprojektet fortsätter även 2012.
Det beslutades
Att Kolbäcks VK, IFK Nyköping och Frisksportarna Nyköping får möjligheten att
genomföra föreningsprojektet 2012 samt att kansliet rapporterar ledamöter om
mötesplats och datum så att de som vill, om möjligt deltar vid träffarna.

§8

Policy för distriktslaget
Rigo Derler informerade om att ett pojklag är anmält till DistriktsSlaget 2012. Ledare
och spelare kommer från Vingåker.
Anders Karlsson informerade om att Uppsala har ledare och tjejspelare som är
intresserade av att delta.
Det beslutades
Att Anders Karlsson informerar kansliet om läget i Uppsala så att information om
uttagningstillfällen och kontaktpersoner kan läggas ut på hemsidan.
Att Rigo Derler utses till ansvarig på plats i Katrineholm och ges mandat att ta beslut
angående mat, resor och kläder.
Att nya kläder köps in till 2013 och då står Svensk volleyboll för kostnaderna.
Att samma arvode som tidigare år utgår till ledarna.
Att bordlägga policyn till 2013 och att Anna Granlund blir ansvarig för att ta fram
den utifrån distriktets verksamhet.

§9

Ledarvård
Hanna W Qvist delade ut inbjudan till föreläsning i Mental Träning för
ungdomsledare i Östsvenska VBF i Katrineholm 5 januari.
Det beslutades
Att även bjuda in övriga distrikts ledare till föreläsningen.
Att uppdra åt kansliet att skicka ut inbjudan till de ledarna som gått utbildningar
under 2011, göra ett utskick till föreningsadresser samt lägga ut informationen på
hemsidan.

§ 10

Verksamhetsplan 2012
Hanna W Qvist visade upp ett förslag till verksamhetsplan för 2012.
Det beslutades
Att bordlägga frågan till nästa möte så att alla ledamöter har tänkt igenom vad som
bör prioriteras i verksamheten.

§ 11

Budget 2012
Hanna W Qvist visade upp ett förslag till Budgetplan 2012 baserat på planerade
utbildningsintäkter.
Det beslutades
Att bordlägga frågan till nästa möte då verksamhetsplanen är beslutad.
Att uppdra åt kansliet att ta fram avstämning för ekonomin fram till idag.

§ 12

Tävlingsledning
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Styrelsen informerades om att Lars och Edin är intresserade av att fortsätta. Önskvärt
är att det även finns en kvinnlig representant för tävlingsledningen.
Det beslutades
Att uppdra åt Tomas Lidstedt att hitta någon kvinnlig ledare till Tävlingsledningen.
§ 13

Nästa sammanträde
Det beslutades
Att nästa sammanträde planeras till onsdag 18 januari i Uppsala.
Att uppdra åt Hanna W Qvist att ta kontakt med Upplands Idrottsförbund och boka
möteslokal hos dem.

§ 14

Övriga ärenden
Jonas Ekman informerade om att mötesplanen för 2012 och listan med styrelsens
kontaktuppgifter bör uppdateras.
Det beslutades
Att uppdra åt Hanna W Qvist att uppdatera listan med kontaktuppgifter till styrelsen.
Att uppdatera mötesplanen med följande datum för sammanträden:
Onsdag 29/2 i Nyköping
Lördag 24/3 i samband med Svensk volleybolls årsmöte
Lördag 21-22/4 Årsmöte Östsvenska VBF i samband med DM i Uppsala

§ 15

Avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Hanna Wigertz Qvist
Sekreterare

Jonas Ekman
Mötesordförande
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Åtgärdslista
protokoll nr 7/2011

Protokoll

§ nr

Ärende

Ansvarig

Klardatum

7/2011

4

Föregående Protokoll

LW

2012-01-18

7/2011

6

Utvärderingsmodell

Kansliet

2012-01-18

7/2011

7

Föreningsprojektet

Kansliet

2012-01-18

7/2011

8

Policy för distriktslag

AG

2012-10

7/2011

9

Ledarvård

Kansliet

2012-01-05

7/2011

10

Verksamhetsplan 2012

2012-01-18

7/2011

11

Budget 2012

2012-01-18

7/2011

12

Tävlingsledning

Kansliet

Status

Nytt
Klardatum

2012-01-18
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