Distriktsstyrelsen
Protokoll nr 4/2012
2012-05-10
Tid:

Onsdag 9 maj

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:

Jonas Ekman,ordf
Anders Karlsson
Anders Birgersson
Malin Croner
Patrik Carlberg
Hanna Wigertz Qvist,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 Hanna Wigertz-Qvist att föra protokollet.

§3

Fastställande av dagordning
Det beslutades
Att fastställa den föreslagna dagordningen.

§4

Föregående protokoll, åtgärdslistan
Styrelsen gick igenom protokoll nr 3/2012 utan att finna några anmärkningar.
Det beslutades
Att godkänna protokoll nr 3/2012 och lägga dem till handlingarna.

§5

Rapporter
a Personalrapport
Hanna Wigertz Qvist fick igenom personalrapporten
b Samarbete Skolidrotten
Eftersom Linda Westholm var frånvarande, bordlades denna punkt.
c Olympic day
Anders Karlsson informerade om Olympic day som går av stapeln i Uppsala 12 maj.
d Rapport från Östsvenska VBF:s årsmöte
Patrik Carlberg informerade från årsmötet den 21 april i Uppsala. Styrelsen
diskuterade utformningen av Verksamhetsberättelsen och vilken information som
borde vara med.
e Rapport från Upplandsidrottens årsmöte
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Anders Karlsson rapporterade från Upplandsidrottens årsmöte. DF-bidraget kommer
att sökas från det DF där volleybolldistriktet har sitt säte. SDF-bidragens utformning
kommer förmodligen att se lite annorlunda ut framöver då LOK-stöd och SISUredovisning blir viktigare variabler.
Rapport från
Anders Birgersson rapporterade från Östergötlands idrottsförbunds och instämmer i
den information och Anders Karlsson lämnat.

§6

Konstituerande
Styrelsen diskuterade förslaget gällande konstituering och beslutade:
Det beslutades
Att utse Malin Croner till vice ordförande
Att utse Kari Rennemo till kassör
Att utse Hanna W Qvist till sekreterare
Att Anders Karlsson ansvarar för tävlingsfrågor
Att Anders Birgersson ansvarar för hemsidan
Att Patrik Carlbom ansvarar för ekonomi
Att Jonas Ekman ansvarar för utbildningsfrågor
Att utse Jonas Ekman och Kari Rennemo att var och en för sig teckna Östsvenska
Volleybollförbundets firma.
Att SVBF fakturerar alla instruktörsarvoden på utbildningar som hålls i Östsvenska
till Östsvenska.

§7

Uppdatering av hemsidan
Anders Birgersson gick igenom förslag till åtgärder angående hemsidan
Det beslutades
Att uppdra åt Anders Birgersson och Anders Karlsson att ta fram förslag på
förening/person som kan uppdatera hemsidan till nästa möte.
Att uppdra åt kansliet att åtgärda förslag på åtgärder gällande utformning.

§8

Mötesplan
Styrelsen gick igenom förslag till mötesplan och reviderade den.
Det beslutades
Att fastställa den reviderade mötesplanen.
Att nästa styrelsemöte blir i Halmstad den 18 augusti.

§9

Uppföljning budget
Styrelsen diskuterade den ekonomiska rapporten för mars 2012.
Det beslutades
Att ha med en ekonomisk rapport vid varje styrelsemöte.

§ 10

Uppföljning Verksamhetsplan
Styrelsen gick igenom verksamhetsplanen för att se vad som har gjorts och vad som
borde göras.
Det beslutades
Att mer noggrant arbeta igenom Verksamhetsplanen i Halmstad 18-19/8.
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Att processa fram en prioriteringslista över föreningar som får chansen att genomföra
föreningsutvecklingsprojektet i Halmstad.
Att uppdra åt kansliet att göra ett utskick till föreningarna om utbildningar och
föreningsutveckling.
§ 11

Övriga ärenden

a Beach-DM
Anders Karlsson informerade om kommande beach-DM och styrelsen diskuterade
utformningen.
Det beslutades
Att utse Uppsala VBD till arrangörer av beach-DM 2012.
Att ge Uppsala VBS mandat att välja datum då beach-DM ska arrangeras.
§ 12

Avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Hanna Wigertz-Qvist
Sekreterare

Mötesordförande
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Åtgärdslista
Distriktsstyrelsen protokoll nr /2012, 2012-05-10

Protokoll

§ nr

Ärende

Ansvarig

Klardatum

Status

Nytt
Klardatum
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