Distriktsstyrelsen
Protokoll nr 1/2013
2013-01-23
Tid:

23 jan 2013

Plats:

Västerås

Närvarande:

Jonas Ekman, ordf
Anders Karlsson
Anders Birgersson
Rigo Derler
Malin Croner
Camilla Park, adj
Patrik Carlberg
Linda Westholm

Anmält förhinder

§1

Öppnande
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Val av sekreterare
Det beslutades
Att utse Camilla Park att föra protokollet.

§3

Fastställande av dagordning
Det beslutades
Att fastställa den föreslagna dagordningen.

§4

Föregående protokoll, åtgärdslistan
Styrelsen gick igenom protokoll nr 7/2012 utan att finna några anmärkningar.
Det beslutades
Att godkänna protokoll nr 7/2012 och lägga dem till handlingarna.

§5

Rapporter
a
b
c

Personalrapport
Camilla Park gick igenom personalrapporten.
Ekonomisk rapport november
Anders Birgersson meddelade att ingen ekonomisk rapport är färdigställd.
Hemsidan, nyhetsbrev
Camilla Park informerade om att hon skriver nyheterna på hemsidan samt skickar ut
ett föreningsnytt varannan vecka. Den 24 jan går nästa distriktsnytt ut.

d Distriktsträffen
Anders Karlsson informerade om konferensen. Mycket fokus på kidsvolleyn, lite för
lite fokus på andra spelformer. Sverigeserien börjar tar form i olika delar men det går
lite i otakt. Ekonomi tog också en stor fokus. Inspirerande föreläsning av
Nordsvenska VBF.
e Distriktslaget
Representerades av ett pojklag. Det var mycket glädje i laget. Potentiella ledare till
2014 finns. Nya kläder bör beställas till nästa år.
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§6

Verksamhetsplan 2013
Styrelsen gick igenom förslaget till verksamhetsplan.
Det beslutades
Att Camilla gör viss revidering samt skriver till ansvariga för områdena. Förslaget
godkändes.

§7

Utbildningsplan 2013
Styrelsen informerades om att utbildningarna som finns i planen är satta dock inte
datum och arrangörer.
Det beslutades
Att alla hjälps åt att se till att det blir utbildningar i distriktet. Anders Karlsson kollar
om intresse för beachvolleyboll utb finns i Fyrishov BC.

§8

Eget årsmöte
Förslag på datum är 27 april i Katrineholm och att föreningar runt omkring bjuds in
samt SISU distriktet.
Det beslutades
Att anta det föreslagna datumet och upplägg.

§9

Representation på Svensk volleybolls årsmöte och DF/SISU
Det beslutades
Att Malin, Anders K och Patrik kommer befinna sig på årsmötet den 16 mars. Patrik
tillfrågas också att gå på Västmanlands IFs årsmöte den 10 april. Anders B går på
Östergötlands IFs årsmöte den 15 april och Jonas E går på Sörmlands IFs årsmöte
den 20 april.

§ 10

Volleydagen Uppsala
Styrelsen diskuterade frågan.
Det beslutades
Att Volleydagen läggs den 14 sep. Camilla och Anders arbetar vidare på konceptet
och gör inbjudan som kan presenteras på veteran- SM i Uppsala den 18 maj.

§ 11

Övriga ärenden
Camilla kollar om det finns möjlighet att bjuda Anna Granlund på EM i Köpenhamn
som avtackning.

§ 12

Nästa sammanträde
27 feb telefonmöte 20.30

§ 13

Avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

2 (4)

Vid protokollet

Justeras

Camilla Park
Sekreterare

Jonas Ekman
Mötesordförande
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Åtgärdslista
Distriktsstyrelsen protokoll nr 1/2013, 2013-01-23

Protokoll

§ nr

Ärende

Ansvarig

Klardatum

3/2011

9c

LW

2012-8-18

7

8

Kansliet

Våren 2013

1
7
1
1

7
10
10
11

Samarbete med
Skolidrotten
Strategi för
kidsvolleyprojektet
Utbildningsplan
Föreningsutveckling 2013
Volleybolldagen
Avtackning

AK
Alla
CP, AK
CP

2013-02-27
Våren 2013
2013-04-05
2013-02-27

Status

Nytt
Klardatum
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