Distriktsstyrelsen
Protokoll nr 5/2012
2012-08-18
Tid:

Lördag den 18 augusti

Plats:

Halmstad

Närvarande:

Jonas Ekman, ordf
Anders Karlsson
Anders Birgersson
Malin Croner
Patrik Carlberg
Camilla Park, adj

Anmält förhinder:

Rigo Derler
Linda Westholm

§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 4/2012 utan att finna några anmärkningar. På
åtgärdslistan rapporterades det att: Arrangera Beach DM, Prioriteringslista
Förenigsutvecklingsprojektet, Verksamhetsplan, Förslag till uppdatering av
hemsidan, Utskick om föreningsprojekt och utbildningar och Olympic day är
behandlat och tars bort från åtgärdslistan.
Det beslutades
Att godkänna protokoll nr 4/2012 och lägga dem till handlingarna.

§5

Rapporter
a Personalrapport
Bengt Wicksell gick igenom personalrapporten. Frågan väcktes hur kansliet kan göra
rapporten ännu mer intressant och om det var något som fattades. Styrelsen kom med
förslaget att få med nationella tävlingar och event exempelvis landslagsmatcher.

§6

Uppdatering av hemsidan
Anders Karlsson och Anders Birgersson kom med information och namn i denna
fråga. Under hösten kommer Annika Collin att kalla de ansvariga i varje distrikt till
ett virtuellt möte där distriktets nya hemsida byggs.
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Det beslutades att förfrågan att administrera hemsidan ges till Uppsala VBS:s Stefan
Ramsberg. Anders Karlsson och Anders Birgersson ger honom en arbetsbeskrivning
och förslag på arvodering på 3500 kronor. Stefan Ramsberg meddelas datum för det
virtuella träffen så snart datum är satt.
§7

Mötesplan
Styrelsen gick igenom mötesplanen och planerade in vart och när mötena äger rum.
Det beslutades
Att uppdra till Camilla Park att revidera mötesplanen enligt styrelsens ändringar och
skicka ut till styrelsen.

§8

Föreningsutveckling
Styrelsen har fått in intresseanmälan från Linköpings VC.
Det beslutades
Att Camilla Park tar kontakt med Linköping VC och ser till att ett datum under
hösten bokas för föreningsutveckling.

§9

Uppföljning Verksamhetsplan
Styrelsen gick igenom verksamhetsplanen för att se vad som har gjorts och vad som
borde göras.
Det beslutades
Att arbeta igenom Verksamhetsplanen i Halmstad 19/8.
Att uppdra åt kansliet att göra ett utskick till föreningarna om utbildningar

§ 10

Avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Camilla Park
Sekreterare

Jonas Ekman
Mötesordförande
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Åtgärdslista
Distriktsstyrelsen protokoll nr 5/2012, 2012-08-18

Protokoll

§ nr

Ärende

Ansvarig

Klardatum

7/2011
3/2011

8
9c

AG
LW

2012-10
2012-8-18

3/2011

9d

Policy distriktslag
Samarbete med
Skolidrotten
Bjuda in LS

2012-10

5/2012

9

5/2012

9

Styrelse,
kansli
JE, AK,
Kansliet
Kansliet

DistriktsSlaget, ledare och
nya kläder
Utbildningsutskick

Status

Nytt
Klardatum

2012-10-03
2012-10-03
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