Distriktsstyrelsen
Protokoll nr 6/2012
2012-10-03
Tid:

3 oktober 2012

Plats:

Telefonmöte

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 5/2012 utan att finna några anmärkningar. På
åtgärdslistan rapporterades det att: bjuda in LS, DistriktsSlaget och
utbildningsutskick tars bort från åtgärdslistan.
Det beslutades
Att godkänna protokoll nr 5/2012 och lägga dem till handlingarna.

§5

Rapporter
a

Personalrapport
Camilla Park gick igenom personalrapporten. Det lades till att kansliet nu ska beställa
profilkläder till distriktsstyrelserna.

b

Ekonomisk rapport september
Anders Birgersson gick igenom den ekonomiska rapporten. Ekonomin haltar på
grund av för få utbildningar. Camilla Park informerade om att det ligger två obetalda
fakturor från distriktet till två föreningar på deltagaravgifter. Styrelsen tyckte att Kari
bör ligga på dessa föreningar.

c Hemsidan
Camilla Park informerade om att hon varit i kontakt med Stefan Ramsberg via
telefon. Svårt att få till strukturen men Camilla Park ska ge mer tid att sammanställa
vad Stefan Ramsberg bör uppdatera. Styrelsen i sin tur får skicka material som Stefan
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Ramsberg sedan lägger ut. Annika Collin håller nu på att kontakta de ansvariga i
varje distrikt till ett personligt möte där distriktets nya hemsida byggs.
§6

Verksamhetsplan uppföljning
Jonas Ekman gick igenom verksamhetsplanen och pekade speciellt på utbildning och
Sverigeserien som två poster som styrelsen måste jobba hårdare på.
Det beslutades
Att Camilla Park tar kontakt med Tomas Lidstedt angående att Uppsala VBS samt
Tierp kan vara intresserade. I Gävle finns det också spelare som kan vara intresserade
av denna spelform.

§7

Distriktslaget
För killar tar Vingåkers ledare på sig ansvaret samt har de pojkar i denna åldersgrupp.
Kläder ska beställas. För flickor kan Uppsala VBS ha hand om läger dock ej ledare
till själva turneringen.
Det beslutades
Att Camilla Park skickar ut information om DistriktsSlaget till föreningarna och
söker också ledare. Camilla Park beställer kläder till bägge lagen. Camilla Park tar
också kontakt med Anna Granlund och hör med henne om intresse finns för hjälp
med policy.

§8

Föreningsutveckling
Camilla Park informerade om att Linköpings VC kommer ha sin föreningsträff den
26-27 oktober. Camilla Park kommer närvara på denna tillsammans med SISU
Östergötland. Camilla Park informerade om att styrelsen bör hitta två nya föreningar
till 2013 så att kansliet kan förbereda dessa utifall konceptet ändras.
Det beslutades
Att styrelsen till nästa möte ger förslag på två nya föreningar. Camilla Park skickar ut
underlaget för föreningar som gjordes 2010.

§9

Nyhetsbrev
Camilla Park informerade om att det kommer skickas ut ett distriktsnytt till
distriktens föreningar varannan vecka där nyheter, utbildningar och tävlingar
informeras. Det som skickas ut snarast ska ta upp: Sverigeserien, DistriktsSlaget och
utbildningsinformation.

§ 10

Nästa sammanträde
Nästa sammanträde ägs rum den 5 dec kl. 18.30 i Västerås.
Det beslutades
Att Patrik Carlberg tar kontakt med SISU Västmanland och bjuder in dem till mötet
samt kollar möteslokal

§ 11

Avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

2 (4)

Vid protokollet

Justeras

Camilla Park
Sekreterare

Jonas Ekman
Mötesordförande
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Åtgärdslista
Distriktsstyrelsen protokoll nr 6/2012, 2012-10-03

Protokoll

§ nr

Ärende

Ansvarig

Klardatum

3/2011

9c

LW

2012-8-18

5/2012

9
6

JE, AK,
Kansliet
Tomas
Lidstedt

2012-10-03

6/2012

Samarbete med
Skolidrotten
DistriktsSlaget, ledare och
nya kläder
Sverigeserien

6/2012

7

DistriktsSlaget

Kansliet

2012-10-11

6/2012

9

Nyhetsbrev

Kansliet

2012-10-11

6/2012

8

Föreningsutveckling

Kansliet/sty
relsen

2012-12-05

Status

Nytt
Klardatum

2012-12-05
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