Distriktsstyrelsen
Protokoll nr 2/2013
2013-03-06
Tid:

6 mars 2013

Plats:

Telefon

Närvarande:

Jonas Ekman, ordf
Anders Karlsson
Anders Birgersson
Rigo Derler
Malin Croner
Patrik Carlberg
Mikael Hallberg, ordf i valberedningen
Camilla Park, adj
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 med tillägg av punk 10 och 11.

§4

Föregående protokoll, åtgärdslistan
Styrelsen gick igenom protokoll nr 1/2013 utan att finna några anmärkningar.
Det beslutades
Att godkänna protokoll nr 1/2013 och lägga dem till handlingarna.

§5

Rapporter
a
b

c

Personalrapport
Camilla Park gick igenom personalrapporten.
Ekonomisk rapport november
Styrelsen gick inte in på djupet på den ekonomiska rapporten, tydligt kunde de dock
se att utbildningssidan inte inbringat de intäkter som de önskat.
Hemsidan, nyhetsbrev
Camilla Park informerade om att hon skriver nyheterna på hemsidan samt skickar ut
ett föreningsnytt varannan vecka. Den 4 mars gick det senaste ut.

d Distriktsdomarkurs
Anders Karlsson informerade om att en distriktsdomarkurs i Uppsala ägt rum med sju
deltagare. Kul att det blev en kurs i Uppsala och att distriktet nu har fler domare att
tillgå. Praktiken gjordes under Sverigeserien som spelades 2 mars i Uppsala där 8 lag
var anmälda.
e Fortbildningsbidrag
Jonas Ekman berättade om att Sörmlandsidrotten beviljat 14 345 kr till distriktet för
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arbete med att fortbilda idrottslärare i Sörmland.
§6

Årsmöte
a Inbjudan
Camilla Park informerade om att inbjudan finns ute på hemsidan.
b Röstlängd
Camilla Park informerade är de föreningar som har rösträtt ligger ute på hemsidan
c Fullmakt
Behöver föreningarna skicka någon annan representant så finns en fullmakt att skriva
ut från hemsidan.
d Förslag till föredragningslistan
Förslag ligger ute på hemsidan.
e Verksamhetsberättelse

f

Camilla Park informerade att verksamhetsberättelsen inte är färdig. Den skickas ut
via e-post för beslut om ok.
Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan

Jonas Ekman gick igenom förslaget och styrelsen godkände förslaget.
g Valberedningens förslag
Mikael Hallberg, ordförande i valberedningen berättade att två platser finns att fylla.
Förslag på nyval 2 år, Maria Wallén, Katrineholm, som har tackat ja. Den andra
platsen är inte klar men namn finns på aktuella i Linköping. Det blir omval på revisor
och revisorsuppleant.
h Mötesordförande
Mikael Hallberg meddelade att mötesordförande välj på plats.
§7

Veteran SM i Uppsala den 18 maj
Anders Karlsson informerade om arrangemanget och Uppsala volley som firar 40 år
och den bankett som ska vara på kvällen.
Det beslutades
Att Camilla Park undersöker möjlighet att köra någon typ av kidsvolley under
tävlingen.

§8

Kidsvolleykonferens 25 maj i Halmstad
Camilla Park informerade om konferensen och bad styrelsen att se till att någon av
dem representerar distriktet och att styrelsen hjälper till att sprida informationen om
inbjudan.

§9

VM-kval 24-26 maj i Halmstad
Camilla Park informerade om biljetter och boende för helgen och att mer information
kommer ut på hemsidan inom kort.

§ 10

Representation på DF/SISU årsstämmor.
Det beslutades
Att alla idrottsdistriktsförbund blir besökta utom möjligen Östergötland IF.
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§ 11

Svensk volleybolls årsmöte
Styrelsen diskuterade de olika motionerna.
Det beslutades
Att Patrik Carlberg representerar distriktet och kommer gå på förbundsstyrelsens
linje att avslå Nyköpings och Bjärreds förslag.

§ 12

Nästa sammanträde
3 april i Vingåker. Jonas Ekman tar kontakten med föreningen och mötesplats.

§ 13

Avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Camilla Park
Sekreterare

Jonas Ekman
Mötesordförande
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Åtgärdslista
Distriktsstyrelsen protokoll nr 2/2013, 2013-02-06

Protokoll

§ nr

Ärende

Ansvarig

Klardatum

3/2011

9c

LW

2012-8-18

7

8

Kansliet

Våren 2013

7
1
2
2

10
10
7
12

Samarbete med
Skolidrotten
Strategi för
kidsvolleyprojektet
Föreningsutveckling 2013
Volleybolldagen
Kidsvolleyaktivitet
Mötesplats

Alla
CP, AK
CP
JE

Våren 2013
2013-04-05
2013-05-18
2013-03-25

Status

Nytt
Klardatum
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