Distriktsstyrelsen
Protokoll nr 3/2013
2013-06-12
Tid:

12 mars 2013

Plats:

Telefon

Närvarande:

Jonas Ekman, ordf
Anders Karlsson
Anders Birgersson
Patrik Carlberg
Camilla Park, adj
Linda Westholm
Rigo Derler
Maria Wallén

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.

§4

Föregående protokoll, åtgärdslistan
Styrelsen gick igenom protokoll nr 2/2013 utan att finna några anmärkningar.
Det beslutades
Att godkänna protokoll nr 2/2013 och lägga dem till handlingarna.

§5

Rapporter
a
b

c

§6

Personalrapport
Camilla Park gick igenom personalrapporten.
Kidsvolleykonferensen
Camilla Park berättade att det var 65 deltagare på konferensen. Positiv och
inspirerande för deltagarna som fick ta del av goda exempel från föreningar och
distrikt. Kidsvolleyn syntes på VM-kvalet i Halmstad med olika aktiviteter.
Ekonomisk rapport
Anders Birgersson rapporterade att ekonomin ser stabil ut, han lyfte också att det
finns två fodringar till två föreningar på gamla fakturor.
Konstituering
Styrelsen gick igenom förslag till beslut.
Det beslutades
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Att utse:
Anders Karlsson till vice ordförande
Kari Rennemo till kassör
Camilla Park till sekreterare
Att utse följande ansvarsområden utifrån Verksamhetsplanen:
Maria Wallén ansvariga för kommunikation/kidsvolley
Anders Birgersson som ansvarig för ekonomirapportering.
Patrik Carlberg ansvarar för kommunikation föreningar.
Jonas Ekman som ansvariga för utbildning/skolsamverkan.
Rigo Derler som ansvarig för distriktslaget.
Anders Karlsson som ansvarig för rekrytering/tävlingsfrågor.
Att utse
Jonas Ekman och Kari Rennemo att var och en för sig teckna Östsvenska
Volleybollförbundets firma.
Att Svensk volleyboll fakturerar alla instruktörsarvoden på utbildningar som hålls i
Östsvenska VBF till Östsvenska VBF.
§7

Mötesplan
Det beslutades
Att mötesplanen skickas ut på nytt efter revidering. Styrelsen gick igenom
mötesplanen och satte datum, tid och plats. Telefonmöten kommer ske på onsdagar kl
20.30. På de fysiska mötena kommer styrelsen alltid bjuda in en förening.

§8

Uppföljning Verksamhetsplan 2013-2014
Styrelsen gick igenom alla verksamhetsområden och satte namn på ansvariga.
Camilla Park fortsätter med att få till lärarfortbildningar. Jonas Ekman kontaktar Rigo
Derler angående distriktslaget, här kan styrelsen se hur Nordsvenska VBF har arbetat
fram olika lathundar och se om det kan finnas anledning att använda dessa också.
Utbildningsplanen för hösten jobbar Camilla Park vidare på.

§9

Utbildningsplan 2013 uppföljning
Camilla Park gick igenom de utbildningar som varit och de utbildningar som är på
gång i distriktet. Camilla Park kollar om Västerås är intresserade av en steg 1
utbildning i volleyboll samt en kidsvolleyutbildning. En förfrågan om
kidsvolleyutbildning i Linköping samt Uppsala ska också ske. Fyrishov BC kommer
troligen också att anordna en steg 1 utbildning i beachvolley under sommaren.

§ 10

DM arrangörer
Det beslutades
Att Fyrishov BC arrangerar Beachvolley DM den 24 aug för herr/dam. Uppsala VBS
arrangerar Volleyboll DM den 12 april 2014 för herr/dam.

§ 11

Nästa sammanträde
Den 4 sep kl 20.30 sker nästa möte via telefon. De flesta i styrelsen har tackat ja att få
åka med till Köpenhamn den 27-29 sep. Mer information kommer ut inom kort.

§ 12

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 3/2013, 2013-06-12

Protokoll

§ nr

Ärende

Ansvarig

Klardatum

7

8

Kansliet

Våren 2013

7
3
3

10
7
8

Alla
CP
CP, JE, RD

Våren 2013
2013-06-14
2013-09-04

3

9

Strategi för
kidsvolleyprojektet
Föreningsutveckling 2013
Utskick av mötesplan
Uppföljning av
verksamhetsplan
Utbildningsarrangörer

CP

2013-09-20

Status

Nytt
Klardatum
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