Distriktsstyrelsen
Protokoll nr 7/2012
2012-12-05
Tid:

5 december 2012

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:

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

§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 6/2012 utan att finna några anmärkningar.
Det beslutades
Att godkänna protokoll nr 6/2012 och lägga dem till handlingarna.

§5

Rapporter
a
b

c

Personalrapport
Camilla Park gick igenom personalrapporten.
Ekonomisk rapport november
Anders Birgersson gick igenom den ekonomiska rapporten. Ekonomin haltar på
grund av för få utbildningar
Hemsidan, nyhetsbrev
Camilla Park informerade om att hon skriver nyheterna på hemsidan samt skickar ut
ett föreningsnytt varannan vecka. Staffan har nyligen fått barn och återkopplingen
finns inte där nu.

d Distriktslaget
Anders och Rigo informerade om flick- och pojklaget.
§6

Utbildningsplan
Camilla Park gick igenom den tänkta utbildningsplanen.
Det beslutades
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Att Anders Karlsson kollar hur det ser ut med tänkta utbildningar i Uppsala och om
de kan tänka sig stå som arrangörer på några av utbildningarna. Camilla Park jobbar
vidare på att hitta arrangörer på de utsatta utbildningarna.
§7

Verksamhetsplan 2013
Styrelsen gick igenom verksamhetsplanen för 2013
Det beslutades
Att varje ansvarig för områdena ser över det föreslagna och återkommer till Camilla
Park med förslag på förbättringar till nästa möte.

§8

Kidsvolley
Jonas Ekman presenterade sitt förslag om att sprida kidsvolley till föreningarna.
Det beslutades
Att det föreslagna förslaget godkännes och att Camilla Park börjar med att ta fram en
strategi för hur projektet ska gå till.

§9

Budget 2013
Anders Birgersson lade fram ett förslag på budget 2013.
Det beslutades
Att godkänna förslaget.

§ 10

Föreningsutveckling
Camilla Park informerade om att föreningsutvecklingsprojektet inte kommer
finansieras via idrottslyftet längre. Föreningarna får själva söka för detta hos
distriktsförbunden.
Det beslutades
Att styrelsen ska försöka hjälpa föreningarna på vägen genom att söka upp två
stycken föreningar/år och hjälpa dem att få kontakt med distriksförbunden och SISU.

§ 11

Tävlingsledning
Camilla informerade om hur Nordsvenska VBF har valt att jobba med
tävlingsledning. De har en tävlingsgrupp som består av tre personer med var sitt
område; kidsvolley, volley 2000 och Sverigeserien.

§ 12

GP
Camilla Park informerade att det var läge att anmäla sig till distriktsträffen i
Katrineholm den 4-6 januari. Anders B, Anders K, Jonas kommer representera
Östsvenska VBF samt kommer Malin och Rigo finnas på plats men med andra
uppdrag.

§ 13

Nästa sammanträde
Den 16 januari i Västerås.

§ 14

Avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.
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Vid protokollet

Justeras

Camilla Park
Sekreterare

Jonas Ekman
Mötesordförande
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Åtgärdslista
Distriktsstyrelsen protokoll nr 7/2012, 2012-10-03

Protokoll

§ nr

Ärende

Ansvarig

Klardatum

3/2011

9c

LW

2012-8-18

7

6
7
8

7

8

Kansliet,
AK
Alla
Kansliet/sty
relsen
Kansliet

2012-12-20

7
6/2012

Samarbete med
Skolidrotten
Utbildningsplanen,
arrangörer
Verksamhetsplan 2013
Föreningsutveckling

7

10

Alla

Våren 2013

Strategi för
kidsvolleyprojektet
Föreningsutveckling 2013

Status

Nytt
Klardatum

2013-01-17
2012-12-05
Våren 2013

4 (4)

